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รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารบัณฑิตศกึษา 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

คร้ังท่ี ๔/๒๕๖๒ 
วันจันทรท่ี ๑๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒ 

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

ผูมาประชุม 
    

๑. ผูชวยศาสตราจารยอภิญญา วณิชพันธุ แทนประธานกรรมการ 
๒. ศาสตราจารยเสาวภา อังสภุานิช กรรมการ  
๓. รองศาสตราจารยสายัณห  สดุดี กรรมการ  
๔. รองศาสตราจารยไพบูลย ธรรมรัตนวาสิก กรรมการ 
๕. รองศาสตราจารยอําพร วิริยโกศล  กรรมการ  
๖. รองศาสตราจารยประดิษฐ มีสุข กรรมการ 
๗. ผูชวยศาสตราจารยสมคดิ ชัยเพชร กรรมการ 
๘. นางสาวเดือนรุง ชวยเรือง แทนคณบดีคณะวิทยาศาสตรและ 

เทคโนโลยีการประมง 
๙. ผูชวยศาสตราจารยพิเชษฐ พรหมใหม  กรรมการ 

๑๐.  นายโกสินทร ทีปรักษพันธ กรรมการ 
๑๑. นางสาวกิตตมิา ตันติหาชัย กรรมการ  
๑๒. นายพิทักษ สถิตวรรธนะ เลขานุการ 

ผูไมมาประชุม  
๑. ศาสตราจารยสุวัจน  ธัญรส 
๒. ผูชวยศาสตราจารยชัยนันท  ปญญาวุทโส 
๓. รองศาสตราจารยจรูญ เจริญเนตรกุล 
๔. ผูชวยศาสตราจารยอภิรกัษ สงรักษ 
๕. ผูชวยศาสตราจารยภาณุ พรอมพุทธางกูร 

เริ่มประชุมเวลา  ๐๙.๑๐  น. 

   - เมื่อคณะกรรมการบริหารบัณฑิตศึกษามาครบองคประชุม ประธานกลาวเปดการประชุมและ
ดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้ 

 

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องแจงที่ประชุมทราบ 

  ๑.๑ เรื่องที่ประธานแจงที่ประชุมทราบ 
   -  
 ๑.๒  เรื่องที่เลขานกุารแจงที่ประชุมทราบ    
   -  

 



ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
  ๒.๑ รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ศรีวิชัย ครั้งที่ ๓/๒๕๖๒ เม่ือจันทรที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ณ หองประชุมศรีวิชัย อาคารสํานักงานอธิการบดี 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย    

 มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๒ เมื่อวันจันทรท่ี ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๒  

ระเบียบวาระท่ี ๓ เร่ืองสืบเนื่อง  
  ๓.๑  แจงผลการสอบวิทยานิพนธ สาขาวิชาการจัดการธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอม 
 จากการประชุมคณะกรรมการบริหารบัณฑิตศึกษา ครั้งท่ี ๓/๒๕๖๒ เมื่อวันจันทรที่ ๗ พฤษภาคม 
๒๕๖๒ ระเบียบวาระที่ ๔.๔ เรื่องแจงผลการสอบวิทยานิพนธ สาขาวิชาการจัดการธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอมของ
นางสาวขนิษฐา แกวรัตนะ ที่ประชุมไดพิจารณา และมีขอเสนอแนะ ดังตอไปนี้ 
 - แกไขชื่อเรื่องวิทยานิพนธภาษาอังกฤษ จาก “Loyalt” เปน “Loyalty” และ จาก “Hotel” เปน 
“Hotels” 
 มติท่ีประชุม รับทราบ และใหดําเนินการเก็บขอมูลใหมใหสอดคลองกับโครงรางวิทยานิพนธท่ีไดเสนอไว 
และดําเนินการสอบวิทยานิพนธใหม     
 คณะบริหารธุรกิจ ไดดําเนินการใหนักศึกษาเก็บขอมูลและวิเคราะหใหมตามขอเสนอแนะของ 
คณะกรรมการบริหารบัณฑิตศึกษา และนักศึกษาไดดําเนินการสอบวิทยานิพนธ เมื่อวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒ 
เปนท่ีเรียบรอยแลว   

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
 ขอเสนอแนะที่ประชุม 
 ๑. แกไขชื่อเรื่องวิทยานิพนธภาษาอังกฤษ จาก “Hotels” เปน “Hotel” 
 ๒. ตรวจสอบการสะกดคําและการเวนวรรคตอนใหถูกตอง 

 มติที่ประชุม  รับทราบ และใหแกไขตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการบริหารบัณฑิตศึกษา 

  ๓.๒  แจงผลการสอบการคนควาอิสระ สาขาวิชาการจัดการธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอม 
 จากการประชุมคณะกรรมการบริหารบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ ๓/๒๕๖๒ เมื่อวันจันทรที่ ๗ พฤษภาคม 
๒๕๖๒ ระเบียบวาระที่ ๔.๕ แจงผลการสอบการคนควาอิสระ สาขาวิชาการจัดการธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอม
จํานวน ๕ ราย ดังน้ี 
 ๑. นางสาวอัจติมา  อาจหาญ   ๒. นางสาวนิศารตัน  เสงนนท 
 ๓. นางสาวณัฐวรรณ  ขวัญแกว  ๔. นางสาวสุทธาทิพย  บุญเรือง 
 ๕. นายกรธัช  สรกิจศักดา   
 มติท่ีประชุม  ขอถอนวาระ   
 คณะบริหารธุรกิจ มีความประสงคขอแจงผลการสอบการคนควาอิสระ 

 มติที่ประชุม  รับทราบ  

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



 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 

 มติที่ประชุม  รับทราบ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานการติดตามผลการดําเนินงานตามมติคณะกรรมการบริหารบัณฑติศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
คร้ังท่ี ๓/๒๕๖๒ เม่ือจันทรที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๒ 

 
ลําดับ เร่ือง/มติท่ีประชุม ผูรับผิดชอบ ผลการดําเนินงาน หมายเหตุ 

๑. ๔.๒ แจงผลการสอบโครงรางวิทยานิพนธ สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรและ
สิ่งแวดลอม คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการประมง นายทวีศักดิ์ 
สุวรรณจันทร     
มติท่ีประชุม รับทราบ   

สํานักสงเสริมวิชาการ
และงานทะเบียน 

แจงมติท่ีประชุมคณะกรรมการ
บริหารบัณฑิตศึกษาไปยังคณะแลว 
ตามหนังสือที่ ศธ ๐๕๘๔.๑๓/๗๑๑ 
ลงวนัที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๒  

 

๒. ๔.๓ แจงผลการสอบโครงรางวิทยานิพนธ สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ 
ขนาดกลางและขนาดยอม คณะบริหารธุรกิจ นายตรยัตาฬ กาฬวงศ   
มติที่ประชุม รับทราบ         

สํานักสงเสริมวิชาการ
และงานทะเบียน 

แจงมติท่ีประชุมคณะกรรมการ
บริหารบัณฑิตศึกษาไปยังคณะแลว 
ตามหนังสือที่ ศธ ๐๕๘๔.๑๓/๗๐๗ 
ลงวนัที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๒        

 

๓. ๔.๔ แจงผลการสอบวิทยานิพนธ สาขาวชิาการจัดการธุรกิจขนาดกลางและ
ขนาดยอม คณะบริหารธุรกิจ นางสาวขนิษฐา แกวรัตนะ       
มติที่ประชุม  รับทราบ และใหดําเนินการเก็บขอมูลใหมใหสอดคลองกับ 
โครงรางวิทยานิพนธที่ไดเสนอไว และดําเนินการสอบวิทยานิพนธใหม          

สํานักสงเสริมวิชาการ
และงานทะเบียน 

แจงมติท่ีประชุมคณะกรรมการ
บริหารบัณฑิตศึกษาไปยังคณะแลว 
ตามหนังสือที่ ศธ ๐๕๘๔.๑๓/๗๐๗ 
ลงวนัที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๒             

 

๔. ๔.๕ แจงผลการสอบการคนควาอิสระ สาขาวิชาการจัดการธุรกิจขนาดกลาง
และขนาดยอม คณะบริหารธุรกิจ จํานวน ๕ ราย ดังนี ้
๑. นางสาวอัจติมา  อาจหาญ  ๒. นางสาวนิศารัตน  เสงนนท 
๓. นางสาวณัฐวรรณ  ขวัญแกว  ๔. นางสาวสุทธาทิพย  บุญเรือง 
๕. นายกรธัช  สรกิจศักดา          
มติท่ีประชุม ขอถอนวาระ            

สํานักสงเสริมวิชาการ
และงานทะเบียน 

แจงมติท่ีประชุมคณะกรรมการ
บริหารบัณฑิตศึกษาไปยังคณะแลว 
ตามหนังสือที่ ศธ ๐๕๘๔.๑๓/๗๐๗ 
ลงวนัที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๒                       

 

 



รายงานการติดตามผลการดําเนินงานตามมติคณะกรรมการบริหารบัณฑติศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
คร้ังท่ี ๓/๒๕๖๒ เม่ือจันทรที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๒ 

 
ลําดับ เร่ือง/มติท่ีประชุม ผูรับผิดชอบ ผลการดําเนินงาน หมายเหตุ 

๕. ๔.๖ แจงผลการสอบวิทยานิพนธ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร 
นายพลกฤต ขวัญออน  
มติท่ีประชุม  เห็นชอบ    

สํานักสงเสริมวิชาการ
และงานทะเบียน 

แจงมติท่ีประชุมคณะกรรมการ
บริหารบัณฑิตศึกษาไปยังคณะแลว 
ตามหนังสือที่ ศธ ๐๕๘๔.๑๓/๗๑๐ 
ลงวนัที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๒             

 

๖. ๕.๑ พิจารณาเรื่องขออนุมัติชื่อเรื่องและแตงตั้งอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ 
สาขาวิชาวศิวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร จํานวน ๔ ราย ดังน้ี 
๑. นายวทิยา  ยอดรักษ  ๒. นายวศิรตุ  นุนเกลี้ยง 
๓. นายกีรติกร  อินทรักษ  ๔. นายวษิุวัฒน  อายุสุข 
มติท่ีประชุม เห็นชอบ และใหแกไขตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการ 
บริหารบัณฑิตศึกษา  

สํานักสงเสริมวิชาการ
และงานทะเบียน 

แจงมติท่ีประชุมคณะกรรมการ
บริหารบัณฑิตศึกษาไปยังคณะแลว 
ตามหนังสือที่ ศธ ๐๕๘๔.๑๓/๗๑๐ 
ลงวนัที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๒             

 

๗. ๕.๒ พิจารณาเรื่องขออนุมัตแิตงตั้งคณะกรรมการสอบโครงรางวิทยานิพนธ 
สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร จํานวน ๔ ราย ดังน้ี 
๑. นายวทิยา  ยอดรักษ  ๒. นายวิศรุต  นุนเกลี้ยง 
๓. นายกีรติกร  อินทรักษ  ๔. นายวษิุวัฒน  อายุสุข 
คณะกรรมการ  เห็นชอบ และใหแกไขตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการ 
บริหารบัณฑิตศึกษา 

สํานักสงเสริมวิชาการ
และงานทะเบียน 

แจงมติท่ีประชุมคณะกรรมการ
บริหารบัณฑิตศึกษาไปยังคณะแลว 
ตามหนังสือที่ ศธ ๐๕๘๔.๑๓/๗๑๐ 
ลงวนัที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๒             

 

 
 
 
 
 

รายงานการติดตามผลการดําเนินงานตามมติคณะกรรมการบริหารบัณฑติศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
คร้ังท่ี ๓/๒๕๖๒ เม่ือจันทรที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๒ 

 
ลําดับ เร่ือง/มติท่ีประชุม ผูรับผิดชอบ ผลการดําเนินงาน หมายเหตุ 



๘. ๕.๓ พิจารณาเรื่องขออนุมัติแตงตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ 
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอม คณะบริหารธุรกิจ 
นางสาวธัญลักษณ ถาวรจิต  
คณะกรรมการ  เห็นชอบ  

สํานักสงเสริมวิชาการ
และงานทะเบียน 

แจงมติท่ีประชุมคณะกรรมการ
บริหารบัณฑิตศึกษาไปยังคณะแลว 
ตามหนังสือที่ ศธ ๐๕๘๔.๑๓/๗๐๗ 
ลงวนัที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๒             

 

๙. ๕.๔ พิจารณาเรื่องการอนุมัติการสําเร็จการศึกษา สาขาวิชาการจัดการธรุกิจ
ขนาดกลางและขนาดยอม คณะบริหารธุรกิจ นางวิไลพร ฟุงเกียรติไพบูลย  
คณะกรรมการ  เห็นชอบ   

สํานักสงเสริมวิชาการ
และงานทะเบียน 

แจงมติท่ีประชุมคณะกรรมการ
บริหารบัณฑิตศึกษาไปยังคณะแลว 
ตามหนังสือที่ ศธ ๐๕๘๔.๑๓/๗๐๗ 
ลงวนัที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๒              

 

๑๐. ๕.๕ พิจารณาเรื่องการอนุมัติการสําเร็จการศึกษา สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา 
คณะวิศวกรรมศาสตร นายพลกฤต ขวัญออน  
คณะกรรมการ  เห็นชอบ และใหแกไขตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการ 
บริหารบัณฑิตศึกษา    

สํานักสงเสริมวิชาการ
และงานทะเบียน 

แจงมติท่ีประชุมคณะกรรมการ
บริหารบัณฑิตศึกษาไปยังคณะแลว 
ตามหนังสือที่ ศธ ๐๕๘๔.๑๓/๗๑๐ 
ลงวนัที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๒              

 

 



 ๔.๒  แจงผลการสอบโครงรางวิทยานิพนธ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา 
 ดวย นักศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา ไดดําเนินการสอบ
โครงรางวิทยานิพนธ เมื่อวันท่ี ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๒  
 คณะวิศวกรรมศาสตร มีความประสงคขอแจงผลการสอบโครงรางวิทยานิพนธ จํานวน ๓ ราย 
ดังนี้ 
 ๑. นายวิทยา  ยอดรักษ   ๒. นายวิศรุต  นุนเกลี้ยง 
 ๓. นายวิษุวัฒน  อายุสุข   
 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 

 มติท่ีประชุม  รับทราบ  

 ๔.๓  แจงผลการสอบโครงรางวิทยานิพนธ สาขาวิชาการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําและการจัดการ
ทรัพยากรประมง 
 ดวย นายกรกฏ สันทัดการ นักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการเพาะเลี้ยง 
สัตวน้ําและการจัดการทรัพยากรประมง ไดดําเนินการสอบโครงรางวิทยานิพนธ เมื่อวันที่ ๑๐ พฤษภาคม 
๒๕๖๒ 
 คณะเกษตรศาสตร มีความประสงคขอแจงผลการสอบโครงรางวิทยานิพนธ   
 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 

 ขอเสนอแนะท่ีประชุม 
 - ควรระบุเหตุผลในการเปลี่ยนแปลงชื่อเร่ืองวิทยานิพนธ ในรายละเอียดแนบแบบแจงผล 
การสอบโครงรางวิทยานิพนธ 

 มติท่ีประชุม  รับทราบ และใหแกไขตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการบริหารบัณฑติศึกษา  

 ๔.๔  แจงผลการสอบวิทยานิพนธ สาขาวิชาการจัดการธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอม  
 ดวย นางสาวขวัญใจ เศรษฐชวย นักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ
ธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอม ไดดําเนินการสอบวิทยานิพนธ เมื่อวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๒   
 คณะบริหารธุรกิจ มีความประสงคขอแจงผลการสอบวิทยานิพนธ    
 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 

 ขอเสนอแนะท่ีประชุม 
 -  ใหคณะฯ ดําเนินการตรวจสอบชื่อเร่ืองวิทยานิพนธภาษาอังกฤษอีกคร้ัง    

 มติท่ีประชุม  รับทราบ และแกไขตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการบริหารบัณฑิตศึกษา  
 
 
 
 
 
 
ระเบียบวาระที่ ๕ เร่ืองเสนอเพื่อพจิารณา 
 ๕.๑  พิจารณาเร่ืองขอสอบวิทยานิพนธ สาขาวิชาการจัดการธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอม 
 ดวย นางสาวธัญลักษณ ถาวรจิต นักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ
ธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอม ไดขอสอบวิทยานิพนธ ในวันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๒ 
 คณะบริหารธุรกิจ มีความประสงคขอสอบวิทยานิพนธ  
 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 



 ขอเสนอแนะท่ีประชุม 
 - แกไข Distric เปน District  

 มติท่ีประชุม  เห็นชอบ และใหแกไขตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการบริหารบัณฑิตศกึษา 

 ๕.๒  พิจารณาเร่ืองขออนุมัติแตงต้ังคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ สาขาวิชาการจัดการ
ธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอม 

 ดวย นายตรัยตาฬ กาฬวงศ นักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ
ธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอม ไดขออนุมัติแตงตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ  
 คณะบริหารธุรกิจ มีความประสงคขออนุมัติแตงตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ  
 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 

 มติท่ีประชุม เห็นชอบ   

 ๕.๓  พิจารณาเร่ืองการอนุมัติการสําเร็จการศึกษา (แผน ก2) สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ
ขนาดกลางและขนาดยอม  
 ดวย นางขนิษฐา แกวรัตนะ นักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ
ธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอม ไดดําเนินการสอบวิทยานิพนธเปนที่เรียบรอยแลว  
 คณะบริหารธุรกิจ ขอสงแบบฟอรมดังนี้ 
 ๑.  แบบตรวจสอบวิทยานิพนธ สําหรับนักศึกษาหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัย 
      เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

 ๒.  แบบตรวจสอบการสําเร็จการศึกษา การอนุมัติปริญญาและขอรับปริญญาสําหรับนักศึกษา
  
      หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย   
 ๓.  แบบแจงผลการตรวจสอบหนี้สินกับมหาวิทยาลัย (Clearance Form)  
 ๔.  แบบสํารวจกอนสําเร็จการศึกษา (Exit Survey)   

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 

            มติที่ประชุม เห็นชอบ  

 

 

 
 ๕.๔  พิจารณาเร่ืองการอนุมัติการสําเร็จการศึกษา (แผน ข) สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ 
ขนาดกลางและขนาดยอม  
 ดวย นักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจขนาดกลางและขนาด
ยอม ไดดําเนินการสอบวิทยานิพนธเปนที่เรียบรอยแลว จํานวน ๕ ราย ดังนี้ 
 ๑. นางสาวณัฐวรรณ ขวัญแกว  ๒. นายกรธัช สรกิจศักดา 
 ๓. นางสาวนิศารัตน เสงนนท   ๔. นางสาวสุทธาทิพย บุญเรือง 
 ๕. นางสาวอัจติมา อาจหาญ  
 คณะบริหารธุรกิจ ขอสงแบบฟอรมดังนี้ 
 ๑.  แบบตรวจสอบวิทยานิพนธ สําหรับนักศึกษาหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัย 
      เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
 ๒.  แบบตรวจสอบการสําเร็จการศึกษา การอนุมัติปริญญาและขอรับปริญญาสําหรับนักศึกษา
       หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรวิีชัย   



 ๓.  แบบแจงผลการตรวจสอบหนี้สินกับมหาวิทยาลัย (Clearance Form)  
 ๔.  แบบสํารวจกอนสําเร็จการศึกษา (Exit Survey)   
 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา  

 ขอเสนอแนะท่ีประชุม 
 ๑. นางสาวณัฐวรรณ ขวัญแกว มติที่ประชุม เห็นชอบ 
 ๒. นายกรธัช สรกิจศักดา มติท่ีประชุม แกไขชื่อนักศึกษาภาษาอังกฤษตัด G ออก ในหนาปก 
  การคนควาอิสระ 

 ๓. นางสาวนิศารัตน เสงนนท มติที่ประชุม เห็นชอบ 
 ๔. นางสาวสุทธาทิพย บุญเรือง มติที่ประชุม เห็นชอบ 
 ๕. นางสาวอัจติมา อาจหาญ มติที่ประชุม เห็นชอบ 

 มติท่ีประชุม  เห็นชอบ ใหคณะฯ ตรวจสอบผลการทดสอบความรูความสามารถทาง
ภาษาตางประเทศ และใหแกไขตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการบริหารบัณฑิตศึกษา   

 ๕.๕  พิจารณาเร่ืองการอนุมัติการสําเร็จการศึกษา สาขาวิชาเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา  
 ดวย นายสุชาติ ไกรสุรสีห นักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยี 
การเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา ไดดําเนินการสอบวิทยานิพนธเปนที่เรียบรอยแลว  
 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการประมง ขอสงแบบฟอรมดังนี้ 
 ๑.  แบบตรวจสอบวิทยานิพนธ สําหรับนักศึกษาหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัย 
      เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
 ๒.  แบบตรวจสอบการสําเร็จการศึกษา การอนุมัติปริญญาและขอรับปริญญาสําหรับนักศึกษา
       หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรวิีชัย   
 ๓.  แบบแจงผลการตรวจสอบหนี้สินกับมหาวิทยาลัย (Clearance Form)  
 ๔.  แบบสํารวจกอนสําเร็จการศึกษา (Exit Survey)   
 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 

 มติท่ีประชุม เห็นชอบ  

ระเบียบวาระที่ ๖ เร่ืองอื่น ๆ 
 -  

เลิกประชุมเวลา ๑๑.๓๐ น. 
 นางสาวปญชนันท  เลาหสกุล      ผูจดรายงานการประชุม 
 นายพิทักษ  สถิตวรรธนะ  ผูตรวจรายงานการประชุม 


