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รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารบัณฑิตศกึษา 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

คร้ังท่ี ๓/๒๕๖๒ 
วันอังคารท่ี ๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 

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

ผูมาประชุม 
๑. ศาสตราจารยสุวัจน  ธัญรส ประธานกรรมการ 
๒. ศาสตราจารยเสาวภา อังสภุานิช กรรมการ  
๓. รองศาสตราจารยสายัณห  สดุดี กรรมการ  
๔. รองศาสตราจารยไพบูลย ธรรมรัตนวาสิก กรรมการ 
๕. รองศาสตราจารยอําพร วิริยโกศล  กรรมการ  
๖. รองศาสตราจารยประดิษฐ มีสุข กรรมการ 
๗. ผูชวยศาสตราจารยประพจน มลวิัลย แทนคณบดีคณะเกษตรศาสตร 
๘. ผูชวยศาสตราจารยยุพาภรณ อุไรรัตน กรรมการ  
๙. ผูชวยศาสตราจารยวรพร ธารางกูร แทนคณบดีคณะวิทยาศาสตรและ 

เทคโนโลยีการประมง 
๑๐.  รองศาสตราจารยจรูญ เจริญเนตรกุล กรรมการ 
๑๑. ผูชวยศาสตราจารยพิเชษฐ พรหมใหม  กรรมการ 
๑๒. ผูชวยศาสตราจารยภาณุ พรอมพุทธางกูร กรรมการ 
๑๓. ผูชวยศาสตราจารยสุรัตน พรอมพุทธางกูร เลขานุการ 

ผูไมมาประชุม  
๑. ผูชวยศาสตราจารยอภิญญา วณิชพันธุ 
๒. ผูชวยศาสตราจารยอภิรกัษ สงรักษ 
๓. นายโกสินทร ทปีรักษพันธ 
๔. นางสาวกิตติมา ตันติหาชัย 

เริ่มประชุมเวลา  ๑๓.๓๕  น. 

   - เมื่อคณะกรรมการบริหารบัณฑิตศึกษามาครบองคประชุม ประธานกลาวเปดการประชุมและ
ดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้ 

 

 

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องแจงที่ประชุมทราบ 

  ๑.๑ เรือ่งที่ประธานแจงที่ประชุมทราบ 
   -  
 ๑.๒  เรื่องที่เลขานกุารแจงที่ประชุมทราบ    
   -  

 



ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
  ๒.๑ รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ศรีวิชัย ครั้งที่  ๒/๒๕๖๒ เมื่อจันทรที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๒ ณ หองประชุมศรีวิชัย อาคารสํานักงานอธิการบด ี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย    
  ขอเสนอแนะท่ีประชุม  
  - ระเบียบวาระท่ี ๓.๑ ขอเสนอแนะที่ประชุมของนายกรกฏ สันทัดการ แกไขชื่อเรื่องวิทยานิพนธ
ภาษาอังกฤษ ดังนี้ 
  เดิม 
  - Effects of Supplementation of Split Gill Mushroom (Schizophyllum commune) 
By-product Extract in Diet on Antioxidant and Immunostimulant of Asian Seabass 
(Lates calcarifer)  
  ใหม 
  - Effects of Supplementation on Split Gill Mushroom (Schizophyllum commune) 
By-product Extract in Diet on Antioxidant and Immunostimulant of Asian Seabass 
(Lates calcarifer)  

 มติที่ประชุม แกไขและรับรองรายงานการประชุม คร้ังที่ ๒/๒๕๖๒ เมื่อวันจันทรท่ี ๔ มีนาคม ๒๕๖๒  

 ระเบียบวาระที่ ๓ เร่ืองสืบเนื่อง 
 -  

ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องเสนอเพ่ือทราบ 
 ๔.๑ รายงานการติดตามผลการดําเนินงานตามมติคณะกรรมการบริหารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
 ตามที่คณะกรรมการบริหารบัณฑิตศึกษา ไดมีขอเสนอแนะใหฝายเลขานุการคณะกรรมการบริหาร
บัณฑิตศกึษา เสนอผลการดาํเนินงานตามมติคณะกรรมการบริหารบัณฑติศึกษา เพ่ือทราบ นั้น 
 ฝายเลขานุการฯ จึงขอเสนอรายงานการติดตามผลการดําเนินงานตามมติคณะกรรมการฯ  
 รายละเอียดปรากฏตามตาราง 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 

 มติที่ประชุม  รับทราบ 



รายงานการติดตามผลการดําเนินงานตามมติคณะกรรมการบริหารบัณฑติศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
คร้ังที่ ๒/๒๕๖๒ เมื่อจันทรท่ี ๔ มกราคม ๒๕๖๒ 

 
ลําดับ เร่ือง/มติท่ีประชุม ผูรับผิดชอบ ผลการดําเนินงาน หมายเหตุ 

๑. ๓.๑  พิจารณาเรื่องขออนุมัติชื่อเร่ืองและแตงตั้งอาจารยที่ปรึกษาวทิยานิพนธ 
สาขาวชิาการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําและการจัดการทรัพยากร คณะเกษตรศาสตร  
จํานวน ๒ ราย ดังนี้ 
๑. นางสาวฟากีตะห บุปผาดง  ๒. นายกรกฏ สันทัดการ    
มติท่ีประชุม เห็นชอบ และใหแกไขตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการ 
บริหารบัณฑิตศึกษา   

สํานักสงเสริมวิชาการ
และงานทะเบียน 

แจงมติท่ีประชุมคณะกรรมการ
บริหารบัณฑิตศึกษาไปยังคณะแลว 
ตามหนังสือที่ ศธ ๐๕๘๔.๑๓/๔๐๖ 
ลงวนัที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๒  

 

๒. ๕.๑  พิจารณาเรื่องขออนุมัติแตงตั้งคณะกรรมการสอบโครงรางวทิยานิพนธ 
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอม คณะบริหารธุรกิจ 
นายตรยัตาฬ กาฬวงศ  
มติที่ประชุม เห็นชอบ        

สํานักสงเสริมวิชาการ
และงานทะเบียน 

แจงมติท่ีประชุมคณะกรรมการ
บริหารบัณฑิตศึกษาไปยังคณะแลว 
ตามหนังสือที่ ศธ ๐๕๘๔.๑๓/๔๐๔ 
ลงวนัที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๒         

 

๓. ๕.๒  พิจารณาเร่ืองขออนุมัติแตงตั้งคณะกรรมการสอบการคนควาอิสระ 
สาขาวชิาการจัดการธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอม คณะบริหารธุรกิจ 
จํานวน ๒ ราย ดังนี ้
๑. นายกรธัช สรกิจศักดา   ๒. นางสาวณัฐวรรณ ขวัญแกว     
มติที่ประชุม  เห็นชอบ และใหแกไขตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการ 
บริหารบัณฑิตศึกษา           

สํานักสงเสริมวิชาการ
และงานทะเบียน 

แจงมติท่ีประชุมคณะกรรมการ
บริหารบัณฑิตศึกษาไปยังคณะแลว 
ตามหนังสือที่ ศธ ๐๕๘๔.๑๓/๔๐๔ 
ลงวนัที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๒            

 

๔. ๕.๓  พิจารณาเรื่องขออนุมัติแตงตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ 
สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร นายพลกฤต ขวัญออน         
มติท่ีประชุม เห็นชอบ และใหแกไขตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการ 
บริหารบัณฑิตศึกษา           

สํานกัสงเสริมวชิาการ
และงานทะเบียน 

แจงมติท่ีประชุมคณะกรรมการ
บริหารบัณฑิตศึกษาไปยังคณะแลว 
ตามหนังสือที่ ศธ ๐๕๘๔.๑๓/๔๐๕ 
ลงวนัที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๒                       

 



รายงานการติดตามผลการดําเนินงานตามมติคณะกรรมการบริหารบัณฑติศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
คร้ังที่ ๒/๒๕๖๒ เมื่อจันทรท่ี ๔ มีนาคม ๒๕๖๒ 

ลําดับ เร่ือง/มติท่ีประชุม ผูรับผิดชอบ ผลการดําเนินงาน หมายเหตุ 
๕. ๕.๔  พิจารณาเรื่องขอสอบวิทยานิพนธ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา 

คณะวิศวกรรมศาสตร นายพลกฤต ขวัญออน  
มติท่ีประชุม  เห็นชอบ    

สํานักสงเสริมวิชาการ
และงานทะเบียน 

แจงมติท่ีประชุมคณะกรรมการ
บริหารบัณฑิตศึกษาไปยังคณะแลว 
ตามหนังสือที่ ศธ ๐๕๘๔.๑๓/๔๐๕ 
ลงวนัที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๒             

 

๖. ๕.๕  พิจารณาเรื่องใหความเห็นชอบอาจารยประจําและอาจารยผูสอน 
หลักสูตรวศิวกรรมศาสตร มหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา (หลักสูตร
ปรบัปรุง พ.ศ. 2560) คณะวิศวกรรมศาสตร จํานวน ๒ ราย ดังนี้ 
๑. ผศ.ดร.อรุณ ลูกจันทร เปนอาจารยประจํา 
๒. ดร.อาศิส อัยรักษ เปนอาจารยผูสอน 
มติท่ีประชุม เห็นชอบ  

สํานักสงเสริมวิชาการ
และงานทะเบียน 

แจงมติท่ีประชุมคณะกรรมการ
บริหารบัณฑิตศึกษาไปยังคณะแลว 
ตามหนังสือที่ ศธ ๐๕๘๔.๑๓/๔๐๕ 
ลงวนัที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๒             

 

๗. ๖.๑.๑ แจงผลการสอบโครงรางวทิยานิพนธ สาขาวิชาการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา
และการจัดการทรัพยากรประมง คณะเกษตรศาสตร นางสาวณัฏนิชา 
เมืองกาญจน 
คณะกรรมการ  รับทราบ 

สํานักสงเสริมวิชาการ
และงานทะเบียน 

แจงมติท่ีประชุมคณะกรรมการ
บริหารบัณฑิตศึกษาไปยังคณะแลว 
ตามหนังสือที่ ศธ ๐๕๘๔.๑๓/๕๘๗ 
ลงวนัที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๒             

 

๘. ๖.๑.๒ แจงผลการสอบวิทยานิพนธ สาขาวิชาเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยง 
สัตวนํ้า คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการประมง นายสุรชาติ ไกรสุรสีห 
คณะกรรมการ  รับทราบ 

สํานักสงเสริมวิชาการ
และงานทะเบียน 

แจงมติท่ีประชุมคณะกรรมการ
บริหารบัณฑิตศึกษาไปยังคณะแลว 
ตามหนังสือที่ ศธ ๐๕๘๔.๑๓/๕๘๘ 
ลงวนัที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๒             

 

๙. ๖.๒.๑ พิจารณาเรื่องขออนุมัติเปลี่ยนแปลงชื่อเร่ืองวิทยานิพนธ สาขาวิชา
การเพาะเลี้ยงสัตวนํ้าและการจัดการทรัพยากรประมง คณะเกษตรศาสตร 
นางสาวณัฏนิชา เมืองกาญจน  
คณะกรรมการ  เห็นชอบ  

สํานักสงเสริมวิชาการ
และงานทะเบียน 

แจงมติท่ีประชุมคณะกรรมการ
บริหารบัณฑิตศึกษาไปยังคณะแลว 
ตามหนังสือที่ ศธ ๐๕๘๔.๑๓/๕๘๗ 
ลงวนัที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๒             

 

รายงานการติดตามผลการดําเนินงานตามมติคณะกรรมการบริหารบัณฑติศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
คร้ังที่ ๒/๒๕๖๒ เมื่อจันทรท่ี ๔ มีนาคม ๒๕๖๒ 

 
ลําดับ เร่ือง/มติท่ีประชุม ผูรับผิดชอบ ผลการดําเนินงาน หมายเหตุ 



๑๐. ๖.๒.๒ พิจารณาเรื่องขออนุมัติแตงตั้งคณะกรรมการสอบโครงราง
วิทยานิพนธ สาขาวิชาการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําและการจัดการทรัพยากรประมง 
คณะเกษตรศาสตร จํานวน ๒ ราย ดังน้ี 
๑. นางสาวชัชชษา  เทพอุบล  ๒. นายกรกฏ  สันทัดการ 
คณะกรรมการ  เห็นชอบ   

สํานักสงเสริมวิชาการ
และงานทะเบียน 

แจงมติท่ีประชุมคณะกรรมการ
บริหารบัณฑิตศึกษาไปยังคณะแลว 
ตามหนังสือที่ ศธ ๐๕๘๔.๑๓/๕๘๗ 
ลงวนัที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๒              
 

 

๑๑. ๖.๒.๓ พิจารณาเรื่องขออนุมัติแตงตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ 
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอม คณะบริหารธุรกิจ 
นางสาวขนิษฐา  แกวรตันะ  
คณะกรรมการ  เห็นชอบ   

สํานักสงเสริมวิชาการ
และงานทะเบียน 

แจงมติท่ีประชุมคณะกรรมการ
บริหารบัณฑิตศึกษาไปยังคณะแลว 
ตามหนังสือที่ ศธ ๐๕๘๔.๑๓/๕๘๙ 
ลงวนัที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๒              

 

๑๒. ๖.๒.๔ พิจารณาเรื่องขออนุมัติแตงตั้งคณะกรรมการสอบการคนควาอิสระ 
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอม คณะบริหารธุรกิจ 
นางสาวสุธาทิพย บุญเรือง 
คณะกรรมการ  เห็นชอบ  

สํานักสงเสริมวิชาการ
และงานทะเบียน 

แจงมติท่ีประชุมคณะกรรมการ
บริหารบัณฑิตศึกษาไปยังคณะแลว 
ตามหนังสือที่ ศธ ๐๕๘๔.๑๓/๕๘๙ 
ลงวนัที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๒              

 

๑๓. ๖.๒.๕ พิจารณาเรื่องขอสอบวิทยานิพนธ สาขาวชิาการจัดการธุรกิจ 
ขนาดกลางและขนาดยอม คณะบริหารธุรกิจ นางสาวณัฐวรรณ ขวัญแกว 
คณะกรรมการ  เห็นชอบ  
 

สํานักสงเสริมวิชาการ
และงานทะเบียน 

แจงมติท่ีประชุมคณะกรรมการ
บริหารบัณฑิตศึกษาไปยังคณะแลว 
ตามหนังสือที่ ศธ ๐๕๘๔.๑๓/๕๘๙ 
ลงวนัที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๒              

 

๑๔. ๖.๒.๖ พิจารณาเรื่องขอแตงตั้งคณะกรรมการสอบประมวลความรู สาขาวิชา
เทคโนโลยีการผลิต คณะเกษตรศาสตร นางสาวมัตตนา กลาคง  
คณะกรรมการ  เห็นชอบ   

สํานักสงเสริมวิชาการ
และงานทะเบียน 

แจงมติท่ีประชุมคณะกรรมการ
บริหารบัณฑิตศึกษาไปยังคณะแลว 
ตามหนังสือที่ ศธ ๐๕๘๔.๑๓/๕๘๗ 
ลงวนัที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๒             

 



 ๔.๒  แจงผลการสอบโครงรางวิทยานิพนธ สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดลอม 
 ดวย นายทวีศักดิ์ สุวรรณจันทร นักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ
ทรัพยากรและสิ่งแวดลอม ไดดําเนินการสอบโครงรางวิทยานิพนธ เมื่อวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๒  
 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการประมง มีความประสงคขอแจงผลการสอบโครงราง
วิทยานิพนธ  
 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 

 มติท่ีประชุม  รับทราบ  

 ๔.๓  แจงผลการสอบโครงรางวิทยานิพนธ สาขาวิชาการจัดการธุรกิจขนาดกลางและ 
ขนาดยอม 
 ดวย นายตรัยตาฬ กาฬวงศ นักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ
ธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอม ไดดําเนินการสอบโครงรางวิทยานิพนธ เมื่อวันท่ี ๕ เมษายน ๒๕๖๒ 
 คณะบริหารธุรกิจ มีความประสงคขอแจงผลการสอบโครงรางวิทยานิพนธ  
 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 

 มติท่ีประชุม  รับทราบ  

 ๔.๔  แจงผลการสอบวิทยานิพนธ สาขาวิชาการจัดการธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอม  
 ดวย นางสาวขนิษฐา แกวรัตนะ นักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ
ธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอม ไดดําเนินการสอบวิทยานิพนธ เมื่อวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๒   
 คณะบรหิารธุรกิจ มีความประสงคขอแจงผลการสอบวิทยานิพนธ   
 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 

 ขอเสนอแนะท่ีประชุม 
 - แกไขชื่อเร่ืองวิทยานิพนธภาษาอังกฤษ จาก “Loyalt” เปน “Loyalty” และ จาก “Hotel” 
เปน “Hotels”  

 มติท่ีประชุม  รับทราบ และใหดําเนินการเก็บขอมูลใหมใหสอดคลองกับโครงรางวิทยานิพนธที่ได
เสนอไว และดําเนินการสอบวิทยานิพนธใหม  

 ๔.๕  แจงผลการสอบการคนควาอิสระ สาขาวิชาการจัดการธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอม  
 ดวย นักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจขนาดกลางและ 
ขนาดยอม ไดดําเนินการสอบการคนควาอิสระ เมื่อวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๒ และวันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๒  
 คณะบรหิารธุรกิจ มีความประสงคขอแจงผลการสอบการคนควาอิสระ จํานวน ๕ ราย ดังนี้ 
 ๑. นางสาวอัจติมา  อาจหาญ   ๒. นางสาวนิศารัตน  เสงนนท 
 ๓. นางสาวณัฐวรรณ  ขวัญแกว  ๔. นางสาวสุทธาทิพย  บุญเรือง 
 ๕. นายกรธัช  สรกิจศักดา  

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 

 มติท่ีประชุม  ขอถอนวาระ 

 
 ๔.๖  แจงผลการสอบวิทยานิพนธ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา  
 ดวย นายพลกฤต ขวัญออน นักศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรม
โยธา ไดดําเนินการสอบวิทยานิพนธ เมื่อวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๒   
 คณะวิศวกรรมศาสตร มีความประสงคขอแจงผลการสอบวิทยานิพนธ   
 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 



 มติท่ีประชุม  รับทราบ  
ระเบียบวาระที่ ๕ เร่ืองเสนอเพื่อพจิารณา 
 ๕.๑  พิจารณาเรื่องขออนุมัติช่ือเร่ืองและแตงตั้งอาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ สาขาวิชา
วิศวกรรมโยธา  
 ดวย นักศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา ไดขออนุมัติชื่อเร่ือง
และแตงตั้งอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ   
 คณะวิศวกรรมศาสตร มีความประสงคขออนุมัติช่ือเรื่องและแตงตั้งอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ
จํานวน ๔ ราย ดังนี้ 
 ๑. นายวิทยา  ยอดรักษ  ๒. นายวิศรตุ  นุนเกลี้ยง 
 ๓. นายกีรติกร  อินทรักษ  ๔. นายวิษุวัฒน  อายุสุข    
 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 
 ขอเสนอแนะท่ีประชุม  
 ๑. นายวิทยา ยอดรักษ มติท่ีประชุม เห็นชอบ 
 ๒. นายวิศรุต นุนเกลี้ยง มติท่ีประชุม เห็นชอบ 
 ๓. นายกีรติกร อินทรักษ แกไขชื่อเร่ืองวิทยานิพนธภาษาอังกฤษ ดงันี้ 
 เดิม 
 - Development of the Recycled Plastic Material Guardrail to Enhance Highway 
Safety Performance 
 ใหม 
 - Development of Recycled Plastic Material Guardrail to Enhance Highway Safety 
Performance 
 ๔. นายวิษุวัฒน อายุสุข แกไขชื่อเรื่องวิทยานิพนธภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ดังนี้ 
 เดิม  
 - การวิเคราะหไฟไนตเอลิเมนตสําหรับอางเก็บน้ําเกาติดตั้งอุปกรณวัดทางเทคนิคธรณีใหม 
กรณีศึกษา: อางเก็บน้ําคลองทางิ้ว จังหวัดตรัง 
 - Finite Element Analysis for an Old Reservoir Installed with New Geotechnical  
Instruments: A Case Study of Klong Tha-ngiew Reservoir, Trang Province 
 ใหม 
  - การติดตั้งอุปกรณวัดทางเทคนิคธรณีเพื่อการวิเคราะหไฟไนตเอลิเมนตสําหรับอางเก็บน้ําเกา 
 กรณศีึกษา: อางเก็บน้ําคลองทางิ้ว จังหวัดตรงั 
 - Installation of Geotechnical Instruments to Analyse Finite Element for an Old 
Reservoir: A Case Study of Klong Tha-ngiew Reservior, Trang 
 มติท่ีประชุม เห็นชอบ และใหแกไขตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการบริหารบัณฑิตศึกษา 

 ๕.๒  พิจารณาเรื่องขออนุมัติแตงตั้งคณะกรรมการสอบโครงรางวิทยานิพนธ สาขาวิชา
วิศวกรรมโยธา  
 ดวย นักศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา ไดขออนุมัติแตงตั้ง
คณะกรรมการสอบโครงรางวิทยานิพนธ   
 คณะวิศวกรรมศาสตร มีความประสงคขออนุมัติแตงตั้งคณะกรรมการสอบโครงรางวิทยานิพนธ 
จํานวน ๔ ราย ดังนี้ 
 ๑. นายวิทยา  ยอดรักษ  ๒. นายวิศรุต  นุนเกลี้ยง 
 ๓. นายกีรติกร  อินทรักษ  ๔. นายวิษุวัฒน  อายุสุข  
 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 

 ขอเสนอแนะท่ีประชุม 



 ๑. นายวิทยา ยอดรักษ  มติที่ประชุม เห็นชอบ และแกแบบฟอรมของอาจารยโพยม สราภิรมย 
ใหถูกตองตามการเขียนเอกสารอางอิง 

 ๒. นายวิศรุต นุนเกลี้ยง  มติที่ประชุม เห็นชอบ 
 ๓. นายกีรติกร อินทรักษ  มติที่ประชุม เห็นชอบ   
 ๔. นายวิษุวัฒน  อายุสุข  มติที่ประชุม เห็นชอบ  

 มติท่ีประชุม เห็นชอบ และใหแกไขตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการบริหารบัณฑิตศึกษา   

 ๕.๓  พิจารณาเร่ืองขออนุมัติแตงตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ สาขาวิชาการจัดการ
ธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอม 
 ดวย นางสาวธัญลักษณ ถาวรจิต นักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ
ธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอม ไดขออนุมัติแตงตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ 
 คณะบริหารธุรกิจ มีความประสงคขออนุมัติแตงต้ังคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ   
 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา  

          มติท่ีประชุม เห็นชอบ  

 ๕.๔  พิจารณาเร่ืองการอนุมัติการสําเร็จการศกึษา สาขาวิชาการจัดการธุรกิจขนาดกลางและ
ขนาดยอม  
 ดวย นางวิไลพร ฟุงเกียรติไพบูลย นักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ
ธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอม ไดดําเนินการสอบวิทยานิพนธเปนที่เรยีบรอยแลว  
 คณะบริหารธุรกิจ ขอสงแบบฟอรมดังนี้ 
 ๑. แบบตรวจสอบวิทยานิพนธ สําหรับนักศึกษาหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัย 
  เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
 ๒. แบบตรวจสอบการสําเร็จการศึกษา การอนุมัติปรญิญาและขอรับปริญญาสําหรับนักศกึษาหลักสูตร
  ระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย   
 ๓. แบบแจงผลการตรวจสอบหนี้สินกับมหาวิทยาลัย (Clearance Form)  
 ๔. แบบสํารวจกอนสําเร็จการศึกษา (Exit Survey)   
 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 

          มติท่ีประชุม  เห็นชอบ 

 ๕.๕  พิจารณาเร่ืองการอนุมัติการสําเร็จการศกึษา สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา  
 ดวย นายพลกฤต ขวัญออน นักศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรม
โยธา ไดดาํเนินการสอบวิทยานิพนธเปนที่เรยีบรอยแลว  
 คณะวิศวกรรมศาสตร ขอสงแบบฟอรมดังนี้ 
 ๑. แบบตรวจสอบวิทยานิพนธ สําหรับนักศึกษาหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัย 
  เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
 ๒. แบบตรวจสอบการสําเร็จการศึกษา การอนุมัติปรญิญาและขอรับปริญญาสําหรับนักศกึษาหลักสูตร
  ระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย   
 ๓. แบบแจงผลการตรวจสอบหนี้สินกับมหาวิทยาลัย (Clearance Form)  
 ๔. แบบสํารวจกอนสําเร็จการศึกษา (Exit Survey)   
 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา  

          ขอเสนอแนะท่ีประชุม 
 - ตรวจสอบขนาดตัวอักษรของหนาปกวิทยานิพนธตามคูมือการเขียนและการพิมพวิทยานิพนธ 



 มติท่ีประชุม เห็นชอบ และใหแกไขตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการบริหารบัณฑิตศึกษา 

ระเบียบวาระที่ ๖ เร่ืองอื่น ๆ 
 -  

เลิกประชุมเวลา ๑๕.๐๐ น. 
 นางสาวปญชนันท  เลาหสกุล      ผูจดรายงานการประชุม 
 ผูชวยศาสตราจารยสุรัตน  พรอมพุทธางกูร ผูตรวจรายงานการประชุม 


