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รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารบัณฑิตศึกษา 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

ครั้งท่ี ๗/๒๕๖๑ 
วันจันทรท่ี ๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑ 

ณ หองประชุมศรีวิชัย อาคารสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  
----------------------------------------- 

ผูมาประชุม 
๑. รองศาสตราจารยสุวัจน  ธัญรส ประธานกรรมการ 
๒. ศาสตราจารยเสาวภา อังสุภานิช กรรมการ  
๓. รองศาสตราจารยไพบลูย ธรรมรัตนวาสิก กรรมการ 
๔. รองศาสตราจารยอําพร วิริยโกศล  กรรมการ  
๕. รองศาสตราจารยประดิษฐ มีสุข กรรมการ 
๖. นางสาวพิมล เที่ยงธรรม แทนคณบดีคณะเกษตรศาสตร 
๗. ผูชวยศาสตราจารยยุพาภรณ อุไรรัตน กรรมการ 
๘. นางสาวชุตินุช สุจริต แทนคณบดีคณะวิทยาศาสตรและ 

เทคโนโลยีการประมง 
๙.  รองศาสตราจารยจรูญ เจริญเนตรกลุ กรรมการ 

๑๐.  ผูชวยศาสตราจารยพิเชษฐ พรหมใหม  กรรมการ 
๑๑. ผูชวยศาสตราจารย วาที่ ร.ต.ปรีชา มุณีศร ี กรรมการ 
๑๒. ผูชวยศาสตราจารยประภาศร ี ศรีชัย แทนผูอํานวยการสถาบันวิจัยและ 

พัฒนา 
๑๓. นายโกสินทร ทีปรกัษพันธ กรรมการ   
๑๔. นายพิทักษ สถิตวรรธนะ เลขานุการ 

ผูไมมาประชุม  
๑. รองศาสตราจารยสายัณห  สดุดี 
๒. ผูชวยศาสตราจารยกันทริน รักษสาคร  
๓. ผูชวยศาสตราจารยภาณุ พรอมพทุธางกรู 

เริ่มประชุมเวลา  ๑๓.๒๕  น. 

   - เมื่อคณะกรรมการบริหารบัณฑิตศึกษามาครบองคประชุม ประธานกลาวเปดการประชุมและ
ดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังน้ี 

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องแจงท่ีประชมุทราบ 

  ๑.๑ เรื่องท่ีประธานแจงท่ีประชุมทราบ 
   -      

 



 ๑.๒  เรื่องท่ีเลขานุการแจงท่ีประชุมทราบ    
   - มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ไดมีโครงการ Speexx ใหบุคลากร อาจารยผูสอน 
และนักศึกษา ทําการทดสอบความรูความสามารถทางดานภาษาอังกฤษ ผานระบบ Speexx โดยจะมอบ User 
ใหกับนักศึกษาระดับปริญญาโททุกราย ซึ่งข้ันตอนการดําเนินงานจะแจงใหที่ประชุมทราบตอไป  

ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
  ฝายเลขานุการ ไดสรุปมติการประชุมคณะกรรมการบริหารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี    
ราชมงคลศรีวิชัย ครัง้ที่ ๖/๒๕๖๑ เมื่อจันทรที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๖๑ ณ หองประชุมศรีวิชัย อาคารสํานักงานอธิการบดี 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย   

 ขอเสนอแนะท่ีประชุม 
 ๑. แกไขเวลาเลกิประชุม จาก “๑๑.๔๕” เปน “๑๕.๔๕” 

 ๒. แกไข หนาที่ ๙ ขอ ๕.๑ จาก “to Buy” เปน “to Purchase” 

  มติท่ีประชุม รับรองและแกไขรายงานการประชุม ครั้งที่ ๖/๒๕๖๑ เมื่อวันจันทรที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๖๑  

 ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องสืบเน่ือง 
  ๓.๑  พิจารณาเรื่องขอความกรุณาทบทวนการแตงต้ังประธานท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ สาขาวิชาการ
จัดการทรัพยากรและสิ่งแวดลอม 
 จากการประชุมคณะกรรมการบริหารบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ ๕/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๑ 
ระเบียบวาระที่ ๕.๒ พิจารณาเรื่องขออนุมัติช่ือเรื่องและแตงต้ังอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ สาขาวิชาการจัดการ 
ทรัพยากรและสิ่งแวดลอม น้ัน ที่ประชุมไดพิจารณา และมีขอเสนอแนะ คือ ดร.กนกรัตน รัตนพันธ ที่ประชุม 
ไมอนุมัติ และไมสามารถเปนอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธหลักได เน่ืองจากไมมีงานวิจัยที่เกี่ยวของและไมมี
ประสบการณที่เพียงพอในเรื่องของการทําวิจัย แตสามารถเปนอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธรวมได 
  คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการประมง มีความประสงคขอความกรุณาทบทวนการแตงต้ังอาจารย
ที่ปรกึษาวิทยานิพนธ สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรและสิง่แวดลอม 
 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา  

 ขอเสนอแนะท่ีประชุม 
 - ใหคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการประมง ดําเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของ ดร.กนกรัตน 
รัตนพันธ ในประเด็นตามมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘ ดังตอไปน้ี 
 ๑. ผลงานวิจัยตีพิมพ ป พ.ศ. ๒๕๖๐ ใหดําเนินการแนบบทความฉบับสมบรูณ 
 ๒. บทความวิจัยตีพิมพ ป ค.ศ. ๒๐๑๕ เปนสวนหน่ึงของวิทยานิพนธหรือไม  
 ๓. บทความวิจัยตีพิมพ ป พ.ศ. ๒๕๖๒ ใหดําเนินการแนบหนังสือตอบรบัการตีพิมพ 
 - หากมีเอกสารครบถวนใหดําเนินการแตงต้ังเปนอาจารยทีป่รึกษาวิทยานิพนธ 

 มติท่ีประชุม ไมเห็นชอบ และใหแกไขตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการบรหิารบัณฑิตศึกษา  

 

 

 

 

 



ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องเสนอเพ่ือทราบ 
 ๔.๑ รายงานการติดตามผลการดําเนินงานตามมติคณะกรรมการบริหารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
 ตามที่คณะกรรมการบริหารบัณฑิตศึกษา ไดมีขอเสนอแนะใหฝายเลขานุการคณะกรรมการบริหาร
บัณฑิตศึกษา เสนอผลการดําเนินงานตามมติคณะกรรมการบริหารบัณฑิตศึกษา เพื่อทราบ น้ัน 
 ฝายเลขานุการฯ จึงขอเสนอรายงานการติดตามผลการดําเนินงานตามมติคณะกรรมการฯ  
 รายละเอียดปรากฏตามตาราง 

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 

 ขอเสนอแนะท่ีประชุม 

  - แกไขหนาที่ ๑๗ ขอ ๕.๗ เพิ่มขอความ “มติที่ประชุม เห็นชอบ” 

 มติท่ีประชุม  รับทราบ และแกไขตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการบริหารบัณฑิตศึกษา 



รายงานการติดตามผลการดําเนินงานตามมติคณะกรรมการบริหารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
 

ลําดับ การประชุมครั้งท่ี เรื่อง/มติท่ีประชุม ผูรับผิดชอบ ผลการดําเนินงาน หมายเหตุ 
๑. 

๖/๒๕๖๑ 
๘ ตุลาคม ๒๕๖๑ 

๓.๑ พิจารณาเรื่องขออนุมัติเปลี่ยนแปลงช่ือเรื่อง
วิทยานิพนธ สาขาวิชาการจัดการธุรกจิขนาดกลางและ
ขนาดยอม ของนายตรัยตาฬ กาฬวงศ  
มติท่ีประชุม ไมอนุมัติ และใหแกไขตามขอเสนอแนะ
ของคณะกรรมการบริหารบัณฑิตศึกษา   

เลขานุการ 

แจงมติทีป่ระชุมคณะกรรมการ
บรหิารบัณฑิตศึกษาไปยังคณะแลว 
ตามหนังสือที่ ศธ ๐๕๘๔.๑๓/๑๔๖๖ 
ลงวันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๑ 

 

๒. ๔.๒ แจงผลการสอบโครงรางวิทยานิพนธ สาขาวิชา 
การจัดการธุรกจิขนาดกลางและขนาดยอม จํานวน 
๒ ราย ดังน้ี  
๑. นางสาวธัญลักษณ ถาวรจิต 
๒. นางสาวขวัญใจ เศรษฐชวย 
มติท่ีประชุม รับทราบ     

แจงมติทีป่ระชุมคณะกรรมการ
บรหิารบัณฑิตศึกษาไปยังคณะแลว 
ตามหนังสือที่ ศธ ๐๕๘๔.๑๓/๑๔๖๖ 
ลงวันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๑     

 

๓. ๔.๓ แจงผลการสอบวิทยานิพนธ สาขาวิชาสัตวศาสตร 
ของนายฉัตรชัย ศรเีพิ่ม     
มติท่ีประชุม รับทราบ    

แจงมติทีป่ระชุมคณะกรรมการ
บรหิารบัณฑิตศึกษาไปยังคณะแลว 
ตามหนังสือที่ ศธ ๐๕๘๔.๑๓/๑๔๖๑ 
ลงวันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๑     

 

๔. ๕.๑ พิจารณาเรื่องขออนุมัติช่ือเรื่องและแตงต้ังอาจารย
ที่ปรกึษาวิทยานิพนธ สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ 
ขนาดกลางและขนาดยอม ของนางสาวเปมิกา เมืองคํา 
มติท่ีประชุม เห็นชอบ และใหแกไขตามขอเสนอแนะ
ของคณะกรรมการบริหารบัณฑิตศึกษาบัณฑิตศึกษา  

แจงมติทีป่ระชุมคณะกรรมการ
บรหิารบัณฑิตศึกษาไปยังคณะแลว 
ตามหนังสือที่ ศธ ๐๕๘๔.๑๓/๑๔๖๖ 
ลงวันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๑  

 

  
 



รายงานการติดตามผลการดําเนินงานตามมติคณะกรรมการบริหารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
 

ลําดับ การประชุมครั้งท่ี เรื่อง/มติท่ีประชุม ผูรับผิดชอบ ผลการดําเนินงาน หมายเหตุ 
๕. 

๖/๒๕๖๑ 
๘ ตุลาคม ๒๕๖๑ 

 

๕.๒ พิจารณาเรื่องขออนุมัติแตงต้ังคณะกรรมการสอบ
โครงรางวิทยานิพนธ สาขาวิชาการเพาะเลี้ยงสัตวนํ้า
และการจัดการทรัพยากรประมง ของนางสาวณัฎนิชา 
เมืองกาญจน 
มติท่ีประชมุ เห็นชอบ     

เลขานุการ 

แจงมติทีป่ระชุมคณะกรรมการ
บรหิารบัณฑิตศึกษาไปยังคณะแลว 
ตามหนังสือที่ ศธ ๐๕๘๔.๑๓/๑๔๖๑ 
ลงวันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๑         

 

๖. ๕.๓ พิจารณาเรื่องขออนุมัติแตงต้ังคณะกรรมการสอบ
โครงรางการคนควาอิสระ สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ
ขนาดกลางและขนาดยอม ของนายกรธัช สรกิจศักดา   
มติท่ีประชุม  เห็นชอบ        

แจงมติทีป่ระชุมคณะกรรมการ
บรหิารบัณฑิตศึกษาไปยังคณะแลว 
ตามหนังสือที่ ศธ ๐๕๘๔.๑๓/๑๔๖๖ 
ลงวันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๑            

 

๗. ๕.๔ พิจารณาเรื่องขออนุมัติแตงต้ังคณะกรรมการสอบ
วิทยานิพนธ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา จํานวน ๒ ราย 
ดังน้ี  
๑. นายสมศักด์ิ พรมศร ี  ๒. นายโสภณ สุทธิโพธ์ิ       
มติท่ีประชุม เห็นชอบ           

แจงมติทีป่ระชุมคณะกรรมการ
บรหิารบัณฑิตศึกษาไปยังคณะแลว 
ตามหนังสือที่ ศธ ๐๕๘๔.๑๓/๑๔๖๓ 
ลงวันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๑                      

 

๘. ๕.๕ พิจารณาเรื่องขออนุมัติแตงต้ังคณะกรรมการสอบ
การคนควาอิสระ สาขาวิชาการจัดการธุรกิจขนาดกลาง
และขนาดยอม จํานวน ๒ ราย ดังน้ี  
๑. นางสาวอัจติมา อาจหาญ  
๒. นางสาวนิศารัตน เสงนนท  
มติท่ีประชุม เห็นชอบ  

แจงมติทีป่ระชุมคณะกรรมการ
บรหิารบัณฑิตศึกษาไปยังคณะแลว 
ตามหนังสือที่ ศธ ๐๕๘๔.๑๓/๑๔๖๖ 
ลงวันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๑            

 

 

 

 

 

 



รายงานการติดตามผลการดําเนินงานตามมติคณะกรรมการบริหารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
 

ลําดับ การประชุมครั้งท่ี เรื่อง/มติท่ีประชุม ผูรับผิดชอบ ผลการดําเนินงาน หมายเหตุ 
๙. 

๖/๒๕๖๑ 
๘ ตุลาคม ๒๕๖๑ 

 

๕.๖ พิจารณาเรื่องขอสอบวิทยานิพนธ สาขาวิชา 
การเพาะเลี้ยงสัตวนํ้าและการจัดการทรัพยากรประมง 
จํานวน ๒ ราย ดังน้ี 
๑. นางสาววัลภา เหลือแหล   
๒. นางกัญญารัตน รักษาแกว   
มติท่ีประชมุ  เห็นชอบ     

เลขานุการ 

แจงมติทีป่ระชุมคณะกรรมการ
บรหิารบัณฑิตศึกษาไปยังคณะแลว 
ตามหนังสือที่ ศธ ๐๕๘๔.๑๓/๑๔๖๑ 
ลงวันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๑          

 

๑๐. ๕.๗ พิจารณาเรื่องขอสอบวิทยานิพนธ สาขาวิชา
วิศวกรรมโยธา จํานวน ๒ ราย ดังน้ี 
๑. นายสมศักด์ิ พรมศร ี  ๒. นายโสภณ สุทธิโพธ์ิ 
มติท่ีประชมุ  เห็นชอบ 

แจงมติทีป่ระชุมคณะกรรมการ
บรหิารบัณฑิตศึกษาไปยังคณะแลว 
ตามหนังสือที่ ศธ ๐๕๘๔.๑๓/๑๔๖๓ 
ลงวันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๑ 

 

๑๑. ๕.๘ พิจารณาเรื่องเอกสารแนวคิดหลัก หลักสูตรใหม 
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา  

มติท่ีประชุม เห็นชอบ ใหแกไขตามขอเสนอแนะของ
คณะกรรมการบรหิารบัณฑิตศึกษา และนําเสนอ 
สภาวิชาการ 

แจงมติทีป่ระชุมคณะกรรมการ
บรหิารบัณฑิตศึกษาไปยังคณะแลว 
ตามหนังสือที่ ศธ ๐๕๘๔.๑๓/๑๔๖๓ 
ลงวันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๑ 

 

๑๒. ๖.๑ การปรับปรงุแบบฟอรมวิทยานิพนธและการคนควา
อิสระ  
มติท่ีประชุม เห็นชอบ และใหแกไขตามขอเสนอแนะ
ของคณะกรรมการบริหารบัณฑิตศึกษา   

แจงมติทีป่ระชุมคณะกรรมการ
บรหิารบัณฑิตศึกษาไปยังคณะแลว 
ตามหนังสือที่ ศธ ๐๕๘๔.๑๓/๑๔๖๑ 
ตามหนังสือที่ ศธ ๐๕๘๔.๑๓/๑๔๖๓ 
ตามหนังสือที่ ศธ ๐๕๘๔.๑๓/๑๔๖๖ 
ลงวันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๑ 

 

 
 
 



 ๔.๒  แจงผลการจัดโครงการสัมมนาอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและอาจารยท่ีปรึกษา ระดับ
บัณฑิตศึกษา       
 ตามที่ไดจัดโครงการสัมมนาอาจารยผู รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารยที่ปรึกษา ระดับ
บัณฑิตศึกษา เมื่อวันศุกรที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๑ ณ หองประชุมกินรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
สงขลา น้ัน 
 ฝายเลขานุการ มีความประสงคขอแจงผลการจัดโครงการสมัมนาอาจารยผูรับผิดชอบหลกัสูตร
และอาจารยทีป่รึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา   
 จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 

 มติท่ีประชุม รับทราบ  

 ๔.๓  แจงผลการสอบวิทยานิพนธ สาขาวิชาการเพาะเลี้ยงสัตวนํ้าและการจัดการทรัพยากร
ประมง       
 ดวย นักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการเพาะเลี้ยงสัตวนํ้าและการจัดการ
ทรัพยากรประมง ไดดําเนินการสอบวิทยานิพนธ เมื่อวันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๑   
 คณะเกษตรศาสตร มีความประสงคขอแจงผลการสอบวิทยานิพนธ จํานวน ๒ ราย ดังน้ี 
 ๑. นางกัญญารัตน รักษาแกว   ๒. นางสาววัลภา เหลือแหล  
 จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 

 มติท่ีประชุม รับทราบ และใหอาจารยทีป่รกึษาช้ีแจงช่ือเรื่องวิทยานิพนธ จากเดิม ในโครงราง
วิทยานิพนธกับช่ือเรือ่งวิทยานิพนธในชวงที่มีการสอบไมตรงกัน 

 ๔.๔  แจงผลการสอบประมวลความรู สาขาวิชาการเพาะเลีย้งสัตวนํ้าและการจัดการทรัพยากร
ประมง       
 ดวย นักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการเพาะเลี้ยงสัตวนํ้าและการจัดการ
ทรัพยากรประมง ไดดําเนินการสอบประมวลความรู เมื่อวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๑   
 คณะเกษตรศาสตร มีความประสงคขอแจงผลการสอบประมวลความรู จํานวน ๒ ราย ดังน้ี 
 ๑. นางกัญญารัตน รักษาแกว   ๒. นางสาววัลภา เหลือแหล  
 จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 

 มติท่ีประชุม รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา 
 ๕.๑  พิจารณาเรื่องขออนุมัติเปลี่ยนแปลงอาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ สาขาวิชาการจัดการ
ทรัพยากรและสิ่งแวดลอม  
 ดวย นักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดลอม 
ไดขออนุมัติเปลี่ยนแปลงอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ   
 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการประมง มีความประสงคขออนุมัติเปลี่ยนแปลงอาจารยที่
ปรึกษาวิทยานิพนธ จํานวน ๒ ราย ดังน้ี 
  ๑. นายนินทรพัทธ พรหมฤทธ์ิ   ๒. นางสาวปยพร ฤทธ์ิทอง  
 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพจิารณา  

 มติท่ีประชุม ไมอนุมัติทัง้ ๒ ราย เน่ืองจากอาจารยทีป่รกึษาวิทยานิพนธรวมไมเปนไปตามเกณฑ
มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘ ขอ ๑๐.๓.๓ (๒)  

 

 



 ๕.๒  พิจารณาเรื่องขออนุมัติแตงต้ังคณะกรรมการสอบโครงรางวิทยานิพนธ สาขาวิชาการ
จัดการธุรกิจขนาดกลาง และขนาดยอม  
 ดวย นักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจขนาดกลางและขนาด
ยอม ไดขออนุมัติแตงต้ังคณะกรรมการสอบโครงรางวิทยานิพนธ   
 คณะบริหารธุรกิจ มีความประสงคขออนุมัติแตงต้ังคณะกรรมการสอบโครงรางวิทยานิพนธ 
จํานวน ๒ ราย ดังน้ี  
 ๑. นางพิมพอักษร แกวภักดี   ๒. นางสาวเปมิกา เมอืงคํา  
 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพจิารณา  

 มติท่ีประชุม เห็นชอบ 

 ๕.๓  พิจารณาเรื่องขออนุมัติแตงต้ังคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ
ขนาดกลางและขนาดยอม  
 ดวย นางวิไลพร ฟุงเกียรติไพบูลย นักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชา 
การจัดการธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอม ไดขออนุมัติแตงต้ังคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ   

 คณะบริหารธุรกจิ มีความประสงคขออนุมัติแตงต้ังคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ 
 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพจิารณา  

 มติท่ีประชุม เห็นชอบ    

 ๕.๔  พิจารณาเรื่องขออนุมัติแตงต้ังคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ สาขาวิชาเทคโนโลย ี
การเพาะเลี้ยงสัตวนํ้า 

           ดวย นายสุชาติ ไกรสุรสีห นักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยี 
การเพาะเลี้ยงสัตวนํ้า ไดขออนุมัติแตงต้ังคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ    
           คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการประมง มีความประสงคขออนุมัติแตงต้ังคณะกรรมการสอบ
วิทยานิพนธ 
           จึงเรียนมาเพื่อโปรดพจิารณา 

           มติท่ีประชุม เห็นชอบ  

 ๕.๕  พิจารณาเรื่องขออนุมัติแตงต้ังคณะกรรมการสอบประมวลความรู สาขาวิชาสัตวศาสตร 
           ดวย นายฐิติพงษ นกแกว นักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร 
ไดขออนุมัติแตงต้ังคณะกรรมการสอบประมวลความรู     
           คณะเกษตรศาสตร มีความประสงคขออนุมัติแตงต้ังคณะกรรมการสอบประมวลความรู 

           จึงเรียนมาเพื่อโปรดพจิารณา 

            มติท่ีประชุม เห็นชอบ  

ระเบียบวาระท่ี ๖ เรื่องอ่ืน ๆ 
 - 

เลิกประชุมเวลา ๑๕.๐๐ น. 
 นางสาวภัสธนมนท  เลาหสกุล      ผูจดรายงานการประชุม 
 นายพิทักษ  สถิตวรรธนะ  ผูตรวจรายงานการประชุม 


