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รายงานการประชมุคณะกรรมการบริหารบัณฑิตศึกษา 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

ครั้งที่ ๕/๒๕๖๔ 

วันจันทรที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๔ 

ผานระบบการประชุมออนไลน Zoom Meeting  

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

ผูมาประชุม 

๑. ผูชวยศาสตราจารยยุทธนา พงษพิรยิะเดชะ ประธานกรรมการ 

2. รองศาสตราจารยสายัณห   สดุดี กรรมการ 

3. รองศาสตราจารยสราวุธ   จริตงาม กรรมการ 

4. ผูชวยศาสตราจารย รอยโท(หญิง)เกิดศิริ เจริญวิศาล กรรมการ  

5. รองศาสตราจารยจรูญ เจริญเนตรกุล  กรรมการ 

๖. รองศาสตราจารยจารุวัฒน เจริญจิต กรรมการ  

๗. ผูชวยศาสตราจารยธรรมศักดิ์ พุทธกาล กรรมการ  

๘. ผูชวยศาสตราจารยชัยนันท  ปญญาวุทโส กรรมการ 

9. ผูชวยศาสตราจารยประเสริฐ ทองหนูนุย กรรมการ 

10. ผูชวยศาสตราจารยพิเชษฐ พรหมใหม  กรรมการ 

๑1. ผูชวยศาสตราจารยอภิรักษ    สงรักษ  กรรมการ  

๑2. ผูชวยศาสตราจารยภาณุ พรอมพุทธางกูร กรรมการ 

๑3. นางสาวกิตติมา ตันติหาชัย กรรมการ 

๑4. นายพิทักษ สถิตวรรธนะ เลขานุการ 

ผูไมมาประชมุ  

๑. ศาสตราจารยเสาวภา อังสุภานิช  

เริ่มประชุมเวลา  ๑๓.๓๐  น. 

   - เมื่อคณะกรรมการบริหารบัณฑิตศึกษามาครบองคประชุม ประธานกลาวเปดการประชุมและ

ดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้ 

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องแจงที่ประชุมทราบ 

  ๑.๑ เรื่องท่ีประธานแจงที่ประชุมทราบ 

 - คณะที่เปดสอนระดับบัณฑิตศกึษา กํากับ ดูแลใหนักศึกษาสําเร็จการศึกษาตามระยะเวลาที่กําหนด  

 ๑.๒  เรื่องที่เลขานุการแจงที่ประชุมทราบ    

  - ขอเพ่ิมวาระเสนอเพ่ือทราบ วาระที่ ๔.๔ แจงผลการสอบวิทยานิพนธ สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ

ขนาดกลางและขนาดยอม คณะบริหารธุรกิจ 

 



ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชมุ 

  ๒.๑ รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

ศรีวิชัย ๔/๒๕๖๔ เมื่อจันทรที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๔ ณ หองประชุมสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จังหวัดสงขลา และผานระบบการประชุมออนไลน Zoom Meeting   

  ขอเสนอแนะท่ีประชุม 

  - แกไขหนาที่ ๕ ระเบียบวาระที่ ๓.๑ ขอเสนอแนะที่ ๒ จากคําวา “เศรษฐกิจ” เปน “เศรษฐกิจ” 

          มติที่ประชมุ  แกไขและรับรองรายงานการประชุม ครั้งท่ี ๔/๒๕๖๔ เม่ือจันทรที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๔ 

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง  

 -  

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อทราบ 

 ๔.๑ รายงานการติดตามผลการดําเนินงานตามมติคณะกรรมการบริหารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

 ตามที่คณะกรรมการบริหารบัณฑิตศึกษา ไดมีขอเสนอแนะใหฝายเลขานุการคณะกรรมการบริหาร

บัณฑิตศกึษา เสนอผลการดําเนินงานตามมติคณะกรรมการบริหารบัณฑิตศึกษา เพ่ือทราบ นั้น 

 ฝายเลขานุการฯ จึงขอเสนอรายงานการติดตามผลการดําเนินงานตามมติคณะกรรมการฯ  

 รายละเอียดปรากฏตามตาราง 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 

 มติที่ประชุม  รับทราบ  



 

 

 

๑๖ 

 รายงานการติดตามผลการดําเนินงานตามมติคณะกรรมการบริหารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

ครั้งที่ ๔/๒๕๖๔ เมื่อจันทรที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๔ 

ลําดับ เรื่อง/มติที่ประชุม ผูรับผิดชอบ ผลการดําเนินงาน หมายเหตุ 

๑. ๓.๑ พิจารณาเรื่องใหความเห็นชอบปรับปรุงหลักสูตร หลักสูตรวิทยา

ศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเพาะเลี้ยงสัตวน้ําและสิ่งแวดลอม (หลักสูตร

ปรับปรุง พ.ศ. ....) คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการประมง  

มติที่ประชุม  เห็นชอบ และแกไขตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการ 

บริหารบัณฑิตศึกษา และนําเสนอเขาที่ประชุมสภาวิชาการ  

คณะวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยีการประมง 

เสนอเขาที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย 

ครั้งที่ ๑๙๙ - ๕/๒๕๖๔ ในวนัท่ี 

๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๔ 

มตทิี่ประชุม เห็นชอบ 

 

๒. ๓.๒ พิจารณาเรื่องใหความเห็นชอบปรับปรุงหลักสูตร หลักสูตร

วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา (หลักสูตรปรับปรุง 

พ.ศ. ....) คณะวิศวกรรมศาสตร   

มติที่ประชุม  เห็นชอบ และแกไขตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการ 

บริหารบัณฑิตศึกษา และนําเสนอเขาที่ประชุมสภาวิชาการ  

คณะเกษตรศาสตร เสนอเขาที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย 

ครั้งที่ ๑๙๙ - ๕/๒๕๖๔ ในวนัท่ี 

๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๔ 

มติที่ประชุม เห็นชอบ 

 

๓. ๕.๑ พิจารณารางขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วา

ดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ....    

มติที่ประชุม  เห็นชอบ และใหแกไขตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการ 

บริหารบัณฑิตศึกษา และนําเสนอเขาที่ประชุมสภาวิชาการ 

สํานักสงเสริมวิชาการ

และงานทะเบียน  

เสนอเขาที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย 

ครั้งที่ ๒๐๐ – ๖/๒๕๖๔ ในวันที่ 

๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๔ 

 

 



 

 

 

รายงานการติดตามผลการดําเนินงานตามมติคณะกรรมการบริหารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีชัย 

วาระเวียนประจําเดือนเมษายน  

ลําดับ เรื่อง/มติที่ประชุม ผูรับผิดชอบ ผลการดําเนินงาน หมายเหตุ 

๑. ๗.๑.๑ แจงผลการสอบประมวลความรู สาขาวิชาการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา

และการจัดการทรัพยากรประมง คณะเกษตรศาสตร จํานวน ๔ ราย 

ดังนี้ 

๑. นางสาวจิราพร  วรรณะ  ๒. นางสาวชัชชษา  เทพอุบล 

๓. นางสาวฟากีตะห บุปผาดง  ๔. นายกรกฎ  สันทัดการ  

มติที่ประชุม  รับทราบ   

คณะเกษตรศาสตร  แจงมติที่ประชุมคณะกรรมการ 

บริหารบัณฑิตศึกษาไปยังคณะ 

ตามหนังสือที่ อว ๐๖๕๕.๑๓/๒๕๕ 

ลงวันท่ี ๙ เมษายน ๒๕๖๔       

 

 

๒. ๗.๒.๑ พิจารณาเรื่องขออนุมัติแตงตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ 

สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร นายธนพล พัมนภักดี   

มติที่ประชุม  เห็นชอบ  

คณะวิศวกรรมศาสตร แจงมติที่ประชุมคณะกรรมการ 

บริหารบัณฑิตศึกษาไปยังคณะ 

ตามหนงัสือที่ อว ๐๖๕๕.๑๓/๒๕๔ 

ลงวันท่ี ๙ เมษายน ๒๕๖๔   

  

 

๓. ๗.๒.๒ พิจารณาเรื่องขอสอบวิทยานิพนธ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา  

คณะวิศวกรรมศาสตร นายธนพล พัมนภักดี    

มติที่ประชุม  เห็นชอบ  

คณะวิศวกรรมศาสตร   แจงมติที่ประชุมคณะกรรมการ 

บริหารบัณฑิตศึกษาไปยังคณะ 

ตามหนังสือที่ อว ๐๖๕๕.๑๓/๒๕๔ 

ลงวันท่ี ๙ เมษายน ๒๕๖๔    

 

๔. ๗.๒.๓ พิจารณาเรื่องการอนุมัติการสําเร็จการศึกษา สาขาวิชาการเพาะเลี้ยง 

สัตวน้ําและการจัดการทรัพยากรประมง คณะเกษตรศาสตร  

นายพงศพันธุ แพรกทอง  

มติที่ประชุม  เห็นชอบ ใหแกไขตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการ 

บริหารบัณฑิตศึกษา และนําเสนอเขาที่ประชุมสภาวิชาการ 

คณะเกษตรศาสตร เสนอเขาที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย 

ครั้งที่ ๑๙๙ - ๕/๒๕๖๔ ในวนัท่ี 

๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๔ 

มติที่ประชุม เห็นชอบ 

 



 

 

 

รายงานการติดตามผลการดําเนินงานตามมติคณะกรรมการบริหารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

วาระเวียนประจําเดือนเมษายน  

ลําดับ เรื่อง/มติที่ประชุม ผูรับผิดชอบ ผลการดําเนินงาน หมายเหตุ 

๕. ๗.๒.๔ พิจารณาเรื่องการอนุมัติการสําเร็จการศึกษา สาขาวิชาการจัดการ

ธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอม คณะบริหารธุรกิจ นางพิมพอักษร  

แกวภักดี  

มติที่ประชุม  เห็นชอบ และนําเสนอเขาท่ีประชุมสภาวิชาการ    

คณะบริหารธุรกิจ  เสนอเขาที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย 

ครั้งที่ ๑๙๙ - ๕/๒๕๖๔ ในวนัท่ี 

๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๔      

มติที่ประชุม เห็นชอบ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

รายงานการติดตามผลการดําเนินงานตามมติคณะกรรมการบริหารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลศรีวิชัย 

วาระเวียนประจําเดือนพฤษภาคม  

ลําดับ เรื่อง/มติที่ประชุม ผูรับผิดชอบ ผลการดําเนินงาน หมายเหตุ 

๑. ๘.๑.๑ แจงผลการสอบโครงรางวิทยานิพนธ สาขาวิชาการเพาะเลี้ยง 

สัตวน้ําและการจัดการทรัพยากรประมง คณะเกษตรศาสตร  

นางสาวอรอนงค บุญเสริม   

มติที่ประชุม  รับทราบ และใหแกไขตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการ 

บริหารบัณฑิตศึกษา    

คณะเกษตรศาสตร แจงมติที่ประชุมคณะกรรมการ 

บริหารบัณฑิตศึกษาไปยังคณะ 

ตามหนังสือที่ อว ๐๖๕๕.๑๓/๓๑๗ 

ลงวันท่ี ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๔   

  

 

๒. ๘.๑.๒ แจงผลการสอบวิทยานิพนธ สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ 

ขนาดกลางและขนาดยอม คณะบริหารธุรกิจ จํานวน ๓ ราย ดังนี ้

๑. นางสาวโฉมลักษณา  สุวรรณกาญจน ๒. นางสาววาทิณี  นุยแนบ 

๓. นางสาวเปมิกา  แปนประดิษฐ   

มติที่ประชุม  รับทราบ และใหแกไขตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการ 

บริหารบัณฑิตศึกษา 

คณะบริหารธุรกิจ แจงมติที่ประชุมคณะกรรมการ 

บริหารบัณฑิตศึกษาไปยังคณะ 

ตามหนังสือที่ อว ๐๖๕๕.๑๓/๓๑๖ 

ลงวันท่ี ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๔ 

 

๓. ๘.๒.๑ พิจารณาเรื่องขอสอบวิทยานิพนธ สาขาวิชาการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา

และการจัดการทรัพยากรประมง คณะเกษตรศาสตร จํานวน ๔ ราย 

ดังนี้ 

๑. นางสาวจิราพร  วรรณะ  ๒. นางสาวชัชชษา  เทพอุบล 

๓. นางสาวฟากีตะห  บุปผาดง ๔. นายกรกฎ  สันทัดการ 

มติที่ประชุม  เห็นชอบ  

คณะเกษตรศาสตร แจงมติที่ประชุมคณะกรรมการ 

บริหารบัณฑิตศึกษาไปยังคณะ 

ตามหนังสือที่ อว ๐๖๕๕.๑๓/๓๑๗ 

ลงวันท่ี ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๔ 

 

 



 

 

๔.๒  แจงผลการสอบโครงรางวิทยานิพนธ สาขาวิชาการจัดการธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอม 

 ดวย นักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจขนาดกลางและขนาด

ยอม ไดดําเนินการสอบโครงรางวิทยานิพนธ เมื่อวันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๔ , วันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๔ 

และวันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๔ 

 คณะบริหารธุรกิจ มีความประสงคขอแจงผลการสอบโครงรางวิทยานิพนธ จํานวน ๕ ราย ดังนี ้

    ๑. นางสาวรมยกร  นพสุวรรณ  ๒. นางสาวพิชญาวีร  ธิติจรัสชัย 

 ๓. นายพรรษวุฒิ  สาครินทร   ๔. นางสาวสุภนิดา  จารุพันธ 

 ๕. นายมังกร  แกวลอย 

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 

 ขอเสนอแนะท่ีประชุม 

 ๑. นางสาวสุภนิดา จารุพันธ แกไขชื่อเรื่องวิทยานิพนธภาษาอังกฤษ จาก “INFIUENCING” เปน 

“INFLUENCING” และแกไขจาก “SERVICERS” เปน “SERVICES” 

 ๒. นายมังกร แกวลอย แกไขขอ ๖ ในรายละเอียดแนบแบบแจงผลการสอบโครงรางวิทยานิพนธ 

จาก “๖.๑” เปน “๖.๒” 

 มติที่ประชมุ  รับทราบ และใหแกไขตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการบริหารบัณฑติศึกษา 

๔.๓  แจงผลการสอบวิทยานิพนธ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา 

 ดวย นายธนพล พัฒนภักดี นักศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรม

โยธา ไดดําเนินการสอบวิทยานิพนธ เม่ือวันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๔  

 คณะวิศวกรรมศาสตร มีความประสงคขอแจงผลการสอบวิทยานิพนธ  

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 

 มติที่ประชุม  รับทราบ 

๔.๔ แจงผลการสอบวิทยานิพนธ สาขาวิชาการจัดการธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอม 

 ดวย นางสาวธัญลักษณ ถาวรจิต นักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ

ธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอม ไดดําเนินการสอบวิทยานิพนธ เมื่อวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๔  

 คณะบริหารธุรกิจ มีความประสงคขอแจงผลการสอบวิทยานิพนธ 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 

 ขอเสนอแนะท่ีประชุม 

 ๑. แกไขขื่อเรื่องวิทยานิพนธภาษาไทย จาก “เทศบาลหาดใหญ” เปน “เทศบาลนครหาดใหญ” 

 ๒. แกไขชื่อเรื่องวิทยานิพนธภาษาอังกฤษ จาก “CUTOMER” เปน “CUSTOMER” และแกไข

จาก “FOOF” เปน “FOOD”  

 มติที่ประชุม  รับทราบ และใหแกไขตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการบริหารบัณฑติศึกษา 

 

   



 

 

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 

 ๕.๑ พิจารณาเรือ่งขออนุมัติชื่อเรื่องและแตงตั้งอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ สาขาวิชาวิศวกรรม

โยธา 

 ดวย นักศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา ไดขออนุมัตชิื่อเรื่อง

และแตงตั้งอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ  

 คณะวิศวกรรมศาสตร มีความประสงคขออนุมัติชื่อเรื่องและแตงตั้งอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ 

จํานวน ๒ ราย ดังนี ้

  ๑. นายโสภณฐั  บุษบงกไพฑูรย   ๒. นายเชิดพงษ  สุขเอม    

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา 

 ขอเสนอแนะท่ีประชุม 

 นายโสภณัฐ บุษบงกไพฑูรย แกไขดังนี้ 

 ๑. เพ่ิมหัวขอเอกสารอางอิง ตารางรายละเอียดระยะเวลาในการดําเนินการวิจัย 

 ๒. ขอยอย ๔.๒ ตรวจสอบการใชเครื่องหมายจุลภาค (,) 

 มติที่ประชุม  เห็นชอบ และใหแกไขตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการบริหารบัณฑิตศึกษา 

๕.๒ พิจารณาเรื่องขออนุมัติแตงตั้งคณะกรรมการสอบโครงรางวิทยานิพนธ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา 

 ดวย นักศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา ไดดําเนินการ 

ขออนุมัติแตงตั้งคณะกรรมการสอบโครงรางวิทยานิพนธ  

 คณะวิศวกรรมศาสตร มีความประสงคขออนุมัติแตงตั้งคณะกรรมการสอบโครงรางวิทยานิพนธ 

จํานวน ๒ ราย ดังนี ้

  ๑. นายโสภณฐั  บุษบงกไพฑูรย   ๒. นายเชิดพงษ  สุขเอม 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 

 มติที่ประชุม  เห็นชอบ 

๕.๓ พิจารณาเรื่องขออนุมัติแตงตั้งคณ ะกรรมการสอบวิทยานิพนธ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา 

 ดวย นักศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา ไดดําเนินการ 

ขออนุมัติแตงตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ  

 คณะวิศวกรรมศาสตร มีความประสงคขออนุมัติแตงตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ จํานวน 

๒ ราย ดังนี้ 

  ๑. นายโสภณ  มณีโชต ิ   ๒. วาที่รอยตรีนัสรี  หะสาเมาะ 

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา 

 

 

 



 

 

 ขอเสนอแนะท่ีประชุม 

 นายโสภณ มณีโชติ แกไขชื่อเรื่องวิทยานิพนธภาษาอังกฤษ ดังนี ้

 เดิม 

  - WATER PRESSURE MANAGEMENT FOR KHAO CHAISON BRANCH PWA BY EPANET 

2.0 MATHEMATICAL MODAL 

 ใหม 

 - WATER PRESSURE MANAGEMENT FOR PWA KHAO CHAISON BRANCH BY EPANET 

2.0 MATHEMATICAL MODEL  

 มติที่ประชุม  เห็นชอบ และใหแกไขตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการบริหารบัณฑิตศึกษา 

๕.๔ พิจารณาเรื่องขอสอบวิทยานิพนธ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา 

 ดวย นักศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา ไดดําเนินการ 

ขอสอบวิทยานิพนธ ในวันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๔ 

 คณะวิศวกรรมศาสตร มีความประสงคขออนุมัติแตงตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ จํานวน 

๒ ราย ดังนี้ 

  ๑. นายโสภณ  มณีโชต ิ   ๒. วาที่รอยตรีนัสรี  หะสาเมาะ 

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา 

 ขอเสนอแนะท่ีประชุม 

 นายโสภณ มณีโชติ แกไขชื่อเรื่องวิทยานิพนธภาษาอังกฤษ ดังนี ้

 เดิม 

  - WATER PRESSURE MANAGEMENT FOR KHAO CHAISON BRANCH PWA BY EPANET 

2.0 MATHEMATICAL MODAL 

 ใหม 

 - WATER PRESSURE MANAGEMENT FOR PWA KHAO CHAISON BRANCH BY EPANET 

2.0 MATHEMATICAL MODEL  

 มติที่ประชุม  เห็นชอบ และใหแกไขตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการบริหารบัณฑิตศึกษา 

๕.๕  พิจารณาเรื่องการอนมัุติการสําเร็จการศึกษา สาขาวิชาสัตวศาสตร  

 ดวย นายฐิติพงษ นกแกว นักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร 

ไดดําเนินการสอบวิทยานิพนธเปนที่เรียบรอยแลว   

 คณะเกษตรศาสตร ขอสงแบบฟอรมดังนี ้ 

 ๑. แบบตรวจสอบวิทยานิพนธ สําหรับนักศึกษาหลักสูตรระดับบัณฑติศึกษา มหาวิทยาลัย 

   เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 



 

 

 ๒. แบบตรวจสอบการสําเร็จการศกึษา การอนุมัติปริญญาและขอรับปริญญาสําหรับนักศึกษา

   หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย   

 ๓. แบบแจงผลการตรวจสอบหนี้สินกับมหาวิทยาลัย (Clearance Form)  

 ๔. แบบสํารวจกอนสําเร็จการศึกษา (Exit Survey)  

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา 

 ขอเสนอแนะท่ีประชุม 

 ๑. แกไขการเขียน ABSTRACT ใหถูกตอง 

 ๒. ตรวจสอบนามสกุลภาษาอังกฤษของนักศึกษาที่ถูกตอง 

 ๓. ตรวจสอบการสะกดคําใหถูกตอง  

 มติที่ประชุม  เห็นชอบ ใหแกไขตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการบริหารบัณฑิตศึกษา 

และนําเสนอเขาที่ประชุมสภาวิชาการ 

๕.๖ พิจารณาเรื่องเสนอชื่อบุคคลเพื่อแตงตั้งเปนอาจารยผูสอน หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต 

สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา 

 ดวย หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา ไดเสนอชื่อบุคคลเพ่ือแตงตั้ง

เปนอาจารยผูสอนประจําหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา ผูชวยศาสตราจารย

สมมาตร สวัสดิ์ เปนอาจารยผูสอนประจําหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา ซึ่งมี

ความรูความสามารถ และประสบการณ ดานการสอน เปนอยางดี และเพ่ือใหหลักสูตรฯ เปนไปตาม

วัตถุประสงคของการจัดการเรียนการสอน   

 คณะวิศวกรรมศาสตร มีความประสงคขอเสนอชื่อบุคคลเพ่ือแตงตั้งเปนอาจารยผูสอนประจํา

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา 

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา 

 มติที่ประชุม  เห็นชอบ 

๕.๗ พิจารณาเรื่องเสนอชื่อบุคคลเพื่อแตงตั้งเปนอาจารยประจําหลักสูตร หลักสูตรวิศวกรรมศาสตร

มหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา 

 ดวย หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา ไดเสนอชื่อบุคคลเพ่ือแตงตั้ง

เปนอาจารยประจําหลักสูตร หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา ดร.อาศิส อัยรักษ 

เปนอาจารยประจําหลักสูตร หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา ซึ่งมีความรู

ความสามารถ และประสบการณ ดานการสอน เปนอยางดี และเพ่ือใหหลักสูตรฯ เปนไปตามวัตถุประสงคของ

การจัดการเรียนการสอน   

 คณะวิศวกรรมศาสตร มีความประสงคขอเสนอชื่อบุคคลเพ่ือแตงตั้งเปนอาจารยประจําหลักสูตร

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา 

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา 



 

 

 ขอเสนอแนะท่ีประชุม 

 - แกไขตําแหนงทางวิชาการ จาก “ผูชวยศาสตราจารย” เปน “อาจารย”  

 มติทีป่ระชมุ  เห็นชอบ ใหแกไขตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการบริหารบัณฑิตศึกษา 

ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่น ๆ 

 - 

เลิกประชุมเวลา ๑๖.๓๐ น.  

 นางสาวปญชนันท  เลาหสกุล      ผูจดรายงานการประชุม 

 นายพิทักษ  สถิตวรรธนะ  ผูตรวจรายงานการประชุม 


