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รายงานการประชมุคณะกรรมการบริหารบัณฑิตศึกษา 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

ครั้งที่ ๔/๒๕๖๕ 

วันจันทรที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๕ 

ผานระบบการประชุมออนไลน Zoom Meeting  

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

ผูมาประชุม 

1. ผูชวยศาสตราจารยขวัญหทัย ใจเปยม ประธานกรรมการ 

2. ศาสตราจารยเสาวภา อังสุภานิช กรรมการ 

3. ศาสตราจารยสายัณห    สดุดี กรรมการ 

4. รองศาสตราจารยสราวุธ   จริตงาม กรรมการ 

๕. ผูชวยศาสตราจารย รอยโท(หญิง)เกิดศิริ เจริญวิศาล กรรมการ 

๖. รองศาสตราจารยจรูญ เจริญเนตรกุล  กรรมการ 

๗. รองศาสตราจารยจารุวัฒน เจริญจิต กรรมการ 

๘. ผูชวยศาสตราจารยธรรมศักดิ์ พุทธกาล กรรมการ  

๙. รองศาสตราจารยภาณุ  พรอมพุทธางกูร กรรมการ 

๑๐. รองศาสตราจารยพรศลิป สีเผือก กรรมการ  

1๑. นางสาวสมพร ชูเนาวรัตน กรรมการ 

๑๒. นางสาวลมุล เกยุรินทร กรรมการ 

๑๓. ผูชวยศาสตราจารยจีระศักดิ์ เพียรเจริญ เลขานุการ 

ผูไมมาประชมุ 

๑. ผูชวยศาสตราจารยชัยนันท  ปญญาวุทโส  

๒. ผูชวยศาสตราจารยประเสริฐ ทองหนูนุย  

เริ่มประชุมเวลา  ๑๔.๐๐  น. 

   - เมื่อคณะกรรมการบริหารบัณฑิตศึกษามาครบองคประชุม ประธานกลาวเปดการประชุมและ

ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้ 

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องแจงที่ประชุมทราบ 

  ๑.๑ เรื่องท่ีประธานแจงที่ประชุมทราบ 

 - 

 ๑.๒  เรื่องที่เลขานุการแจงที่ประชุมทราบ    

  -  

 



ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชมุ 

  ๒.๑ รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

ศรีวิชัย ๓/๒๕๖๕ เม่ือจันทร ท่ี ๗ มีนาคม ๒๕๖๕ ณ หองประชุมสำนักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน  

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จังหวัดสงขลา และผานระบบการประชุมออนไลน Zoom Meeting    

          มติที่ประชมุ  รับรองรายงานการประชุม ครั้งท่ี ๓/๒๕๖๕ เมื่อจันทรที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๕     

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง  

๓.๑  พิจารณาเรื่องขออนุมัติชื่อเรื่องและแตงตั้งอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ 
ขนาดกลางและขนาดยอม 
 จากการประชุมคณะกรรมการบริหารบัณฑิตศึกษา ครั้งท่ี ๓/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๕ 
ระเบียบวาระท่ี ๓.๑ พิจารณาเรื่องขออนุมัติชื่อเรื่องและแตงตั้งอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ สาขาวิชาการจัดการ
ธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอม รายนางสาวศุภญา ดีเมฆ ที่ประชุมมีขอเสนอแนะ ดังนี้ 
 ชื่อเรื่องวิทยานิพนธภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 

 - อิทธิพลของการตลาดเชิงเนื้อหาและการตลาดผานสื่อสังคมออนไลนตอกระบวนการตัดสินใจ 

ซื้อเหล็กและอุปกรณงานเหล็กของผูบริโภคในจังหวัดสงขลา  

 - THE IMPACT OF CONTENT MARKETING AND SOCIAL MEDIA MARKETING ON 

CONSUMER BUYING DECISION PROCESS OF THE STEEL AND STEEL WORK EGUIPMENT IN  

SONGKHLA PROVINCE 

 ๑. แกไขการเขียน Concept Paper ฉบับสมบูรณ และใหนิยามคำวาเหล็กและอุปกรณเหล็ก โดยหา

คำศัพทภาษาอังกฤษที่สอดคลองกัน เพื่อนำมาปรับใชกับชื่อเรื่องวิทยานิพนธของเหล็กและอุปกรณเหล็ก  

 ๒. ควรเลือกใชคำใหเหมาะสมระหวางอิทธิพลกับผลกระทบ 

 ๓. ตรวจสอบการเขียนเอกสารอางอิงใหถูกตอง และควรเพ่ิมเอกสารอางอิงที่เก่ียวกับเหล็กและอุปกรณ

เหล็ก 

 ๔. แกไขคำจาก “EGUIPMENT” เปน “EQUIPMENT” 

 คณะบริหารธุรกิจ ไดดำเนินการแกไขตามขอเสนอแนะเปนที่เรียบรอยแลว จึงขออนุมัติชื่อเรื่องและ
แตงตั้งอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ  
 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา  

 ขอเสนอแนะท่ีประชุม 

 จากการประชุมคณะกรรมการบริหารบัณฑติศึกษา ครั้งท่ี ๔/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๕ 

 ชื่อเรื่องวิทยานิพนธภาษาไทยและภาษาอังกฤษ  

 - การตลาดเชิงเนือ้หาและการสื่อสารการตลาดแบบดิจิทัลที่มีอิทธิพลตอกระบวนการตัดสินใจซื้อเหล็ก

โครงสรางรูปพรรณของผูบริโภคในจังหวัดสงขลา 

 - CONTENT MARKETING AND DIGITAL MARKETING COMMUNICATION INFLUENCING 

CONSUMER BUYING DECISION PROCESS OF THE STRUCTURAL STEEL IN SONGKHLA PROVINCE  

 
 



 ๑. ตัด THE หนา STRUCTURAL ออก 

 ๒. แกไขขอ ๘ ในแบบฟอรมการเขียน Concept paper จาก “อางอิง” เปน “เอกสารอางอิง” 

 ๓. เอกสารอางอิงหัวขอสุดทาย แกไขจาก “University Bangkok” เปน “Bangkok University”  

 มติท่ีประชุม  เห็นชอบ และใหแกไขตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการบริหารบัณฑติศึกษา  

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อทราบ 

๔.๑  รายงานการติดตามผลการดำเนินงานตามมตคิณะกรรมการบริหารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

ราชมงคลศรีวิชัย 

 ตามที่คณะกรรมการบริหารบัณฑิตศึกษา ไดมีขอเสนอแนะใหฝายเลขานุการคณะกรรมการบริหาร

บัณฑิตศกึษา เสนอผลการดำเนินงานตามมติคณะกรรมการบริหารบัณฑิตศึกษา เพ่ือทราบ นั้น 

 ฝายเลขานุการฯ จึงขอเสนอรายงานการติดตามผลการดำเนินงานตามมติคณะกรรมการฯ  

 รายละเอียดปรากฏตามตาราง 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 

 มติที่ประชุม  รับทราบ  



 

 

 

 รายงานการติดตามผลการดำเนินงานตามมติคณะกรรมการบริหารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
ครัง้ท่ี ๓/๒๕๖๕ เม่ือวันจันทรที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๕ 

ลำดับ เรื่อง/มติที่ประชุม ผูรับผิดชอบ ผลการดำเนินงาน หมายเหตุ 
๑. ๓.๑ พิจารณาเรื่องขออนุมัติชื่อเรื่องและแตงตัง้อาจารยที่ปรึกษา

วิทยานิพนธ สาขาวิชาการจัดการธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอม  
คณะบริหารธุรกิจ นางสาวศุภญา ดีเมฆ    

มติที่ประชุม  เห็นชอบ และนำเสนอที่ประชมุในคราวตอไป   

คณะบริหารธุรกิจ แจงมติที่ประชุมคณะกรรมการ 
บริหารบัณฑิตศึกษาไปยังคณะ 
ตามหนังสือที่ อว ๐๖๕๕.๑๓/1๙๒ 
ลงวันท่ี ๑๑ มีนาคม 256๕       

 

๒. ๓.๒ พิจารณาเรื่องใหความเห็นชอบรางขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลศรีวิชัย วาดวยการศกึษาระดับบัณฑิตศึกษา (ฉบับที่ ๒)  
พ.ศ. ....   
มติที่ประชุม  ยืนยันรางขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 

ศรีวิชัย วาดวยการศกึษาระดับบัณฑิตศึกษา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ....  

ฉบับเดิม และเห็นชอบ นำเสนอเขาที่ประชุมสภาวิชาการมหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  

เลขานุการ นำเขาทีป่ระชุมสภาวิชาการ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ศรีวิชัย ครั้งท่ี ๕/2565 วันที ่๑๖ 
มีนาคม 2565     

 

๓. ๔.๒ แจงผลการสอบโครงรางวิทยานิพนธ สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ
ขนาดกลางและขนาดยอม คณะบริหารธุรกิจ นางสาวเยาวพา โสะเหล็ม  
มติที่ประชุม  รับทราบ และใหแกไขตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการ 

บริหารบัณฑิตศึกษา   

คณะบริหารธุรกิจ แจงมติที่ประชุมคณะกรรมการ 
บริหารบัณฑิตศึกษาไปยังคณะ 
ตามหนงัสือที่ อว ๐๖๕๕.๑๓/1๙๒ 
ลงวันท่ี ๑๑ มีนาคม 256๕       

 

๔. ๔.๓ แจงผลการสอบโครงรางการคนควาอิสระ สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ
ขนาดกลางและขนาดยอม คณะบริหารธุรกิจ นางสาวกุลิสรา บุญวรรโณ 
มติที่ประชุม  รับทราบ และใหแกไขตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการ 

บริหารบัณฑิตศึกษา 

คณะบริหารธุรกิจ แจงมติที่ประชุมคณะกรรมการ 
บริหารบัณฑิตศึกษาไปยังคณะ 
ตามหนังสือที่ อว ๐๖๕๕.๑๓/1๙๒ 
ลงวันที่ ๑๑ มีนาคม 256๕       

 

 
 
 



 

 

 

รายงานการติดตามผลการดำเนินงานตามมติคณะกรรมการบริหารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
ครั้งที่ ๓/๒๕๖๕ เมื่อวันจันทรที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๕ 

ลำดับ เรื่อง/มติที่ประชุม ผูรับผิดชอบ ผลการดำเนินงาน หมายเหตุ 
๕. ๕.๑ พิจารณาเรื่องขออนุมัติชื่อเรื่องและแตงตัง้อาจารยที่ปรึกษา

วิทยานิพนธ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา นายพลกฤต จิตตมาตร 
มติที่ประชุม  เห็นชอบ และใหแกไขตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการ 

บริหารบัณฑิตศึกษา 

คณะวิศวกรรมศาสตร แจงมติที่ประชุมคณะกรรมการ 
บริหารบัณฑิตศึกษาไปยังคณะ 
ตามหนังสือที่ อว ๐๖๕๕.๑๓/๑๙๑ 
ลงวันที ่๑๑ มีนาคม 256๕   

 

๖. ๕.๒ พิจารณาเรื่องขออนุมัติชื่อเรื่องและแตงตั้งอาจารยที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพชื คณะเกษตรศาสตร  
Miss Lenti Valentina   
มติที่ประชุม เห็นชอบ และมีขอเสนอแนะใหแกไขการตั้งชื่อเรื่อง

วิทยานิพนธ      

คณะเกษตรศาสตร แจงมติที่ประชุมคณะกรรมการ 
บริหารบัณฑิตศึกษาไปยังคณะ 
ตามหนังสือที่ อว ๐๖๕๕.๑๓/๑๙๐ 
ลงวันท่ี ๑๑ มีนาคม 256๕   

 

7. ๕.๓ พิจารณาเรื่องขออนุมัติเปลี่ยนแปลงชื่อเรื่องวิทยานิพนธ สาขาวิชา
เทคโนโลยีการผลิตพืช คณะเกษตรศาสตร นางสาววิภารัตน หนูชัยแกว  

มติที่ประชุม  เห็นชอบ 

คณะเกษตรศาสตร แจงมติที่ประชุมคณะกรรมการ 
บริหารบัณฑิตศึกษาไปยังคณะ 
ตามหนังสือที่ อว ๐๖๕๕.๑๓/1๙๐ 
ลงวันท่ี ๑๑ มีนาคม 256๕ 

 

8. ๕.๔ พิจารณาเรื่องขออนุมัติเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการสอบโครงราง 
การคนควาอิสระ สาขาวิชาการจัดการธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอม 
คณะบริหารธุรกิจ นายธานรัช อินทรอุดม   

- คณะบริหารธุรกิจขอถอนวาระ  

มติที่ประชุม  เห็นชอบ   

คณะบริหารธุรกิจ แจงมติที่ประชมุคณะกรรมการ 
บริหารบัณฑิตศึกษาไปยังคณะ 
ตามหนังสือที่ อว ๐๖๕๕.๑๓/1๙๒ 
ลงวันท่ี ๑๑ มีนาคม 256๕ 

 

 
 
 
 



 

 

 

รายงานการติดตามผลการดำเนินงานตามมติคณะกรรมการบริหารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
ครั้งที่ ๓/๒๕๖๕ เมื่อวันจันทรที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๕ 

ลำดับ เรื่อง/มติที่ประชุม ผูรับผิดชอบ ผลการดำเนินงาน หมายเหตุ 
๙. ๕.๕ พิจารณาเรื่องขออนุมัติแตงตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ 

สาขาวิชาการจัดการธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอม คณะบริหารธุรกิจ 
จำนวน ๒ ราย ดังนี้ 

๑. นายวัชรากร  ทองคงแกว  ๒. นายสุขุม  อนทอง 

มติที่ประชุม  เห็นชอบ และใหแกไขตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการ 

บริหารบัณฑิตศึกษา 

คณะบริหารธุรกิจ แจงมติที่ประชุมคณะกรรมการ 
บริหารบัณฑิตศึกษาไปยังคณะ 
ตามหนังสือที่ อว ๐๖๕๕.๑๓/๑๙๒ 
ลงวันท่ี ๑๑ มีนาคม 256๕   

 

๑๐. ๕.๖ พิจารณาเรื่องเสนอชื่อบุคคลเพ่ือแตงตั้งเปนอาจารยประจำหลักสูตร 
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2564) คณะวิศวกรรมศาสตร 

มติที่ประชุม เห็นชอบ และใหแกไขตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการ 

บริหารบัณฑิตศึกษา นำเสนอที่ประชุมสภาวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

ราชมงคลศรีวิชัย      

คณะวิศวกรรมศาสตร แจงมติที่ประชุมคณะกรรมการ 
บริหารบัณฑิตศึกษาไปยังคณะ 
ตามหนังสือที่ อว ๐๖๕๕.๑๓/๑๙๑ 
ลงวันท่ี ๑๑ มีนาคม 256๕   

 

๑๑. ๕.๗ พจิารณาเรื่องแบบฟอรมวิทยานิพนธ/การคนควาอิสระ (บศ.)  
ฉบับภาษาอังกฤษ  
มติที่ประชุม  เห็นชอบ และใหแกไขตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการ 

บริหารบัณฑติศึกษา  

เลขานุการ ไดดำเนินการอัปโหลดเขาในเว็บ
บัณฑติศึกษาเปนที่เรียบรอยแลว 

 

 
 
 
 



 

 

๔.๒  แจงผลการสอบวิทยานิพนธ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา 
 ดวย นางสาวกมลชนก วังบุญคง นักศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
วิศวกรรมโยธา ไดดำเนินการสอบวิทยานิพนธ เม่ือวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ ๒๕๖๕ 
 คณะวิศวกรรมศาสตร มีความประสงคขอแจงผลการสอบวิทยานิพนธ    
 จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 

 ขอเสนอแนะท่ีประชุม 

 - แกไขชื่อเรื่องวิทยานิพนธภาษาไทย ดังนี้ 

 เดิม 

 - สัดสวนเหมาะสมที่สุดของเถาขยะเทศบาลและเถาชีวมวลตอคุณสมบัติเชิงกลและความคงทน

ของมอรตาร  

 ใหม 
 - สัดสวนเหมาะสมท่ีสุดของเถาขยะเทศบาลและเถาชีวมวลตอสมบัติเชิงกลและความคงทนของ

มอรตาร 

 มติที่ประชุม  รับทราบ และใหแกไขตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการบริหารบัณฑิตศึกษา 

๔.๓  แจงผลการสอบประมวลความรู สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช 
 ดวย นายโภคทรัพย ทองเฝอ นักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการ
ผลิตพืช ไดดำเนินการสอบประมวลความรู เม่ือวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ ๒๕๖๕   
 คณะเกษตรศาสตร มีความประสงคขอแจงผลการสอบประมวลความรู   
 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 

 มติที่ประชุม  รับทราบ  

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 

๕.๑  พิจารณาเรื่องขออนุมัติเปล่ียนแปลงคณะกรรมการสอบโครงรางการคนควาอิสระ สาขาวิชา 

การจัดการธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอม 

 ดวย นายธานรัช อินทรอุดม นักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ 

ขนาดกลางและขนาดยอม ไดขออนุมัติเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการสอบโครงรางการคนควาอิสระ  

 คณะบริหารธุรกิจ มีความประสงคขออนุมตัิเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการสอบโครงรางการคนควาอิสระ  

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 

 ขอเสนอแนะท่ีประชุม 

 ๑. แกไขชื่อเรื่องวิทยานพนธภาษาอังกฤษ จาก “ORGANIC CHEMICAL” เปน “CHEMICAL 

ORGANIC”  

 ๒. ปรับแกการเขียนผลงานทางวิชาการใหถูกตองตามรูปแบบการเขียนเอกสารอางอิง (SP7) 

 มติท่ีประชุม  เห็นชอบ และใหแกไขตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการบริหารบัณฑิตศึกษา  

 



 

 

๕.๒  พิจารณาเรื่องขออนุมัติแตงตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ สาขาวิชาการจัดการธุรกิจขนาดกลาง 

และขนาดยอม 

 ดวย นางสาวเยาวพา โสะเหล็ม นักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ

ธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอม ไดขออนุมัตแิตงตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ  

 คณะบริหารธุรกิจ มีความประสงคขออนุมัติแตงตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ  

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา  

 ขอเสนอแนะท่ีประชุม 

 - แกไขชื่อเรื่องวิทยานิพนธภาษาไทย จาก “ของภาคใตในประเทศไทย” เปน “ในภาคใตของ

ประเทศไทย” 

 มติที่ประชุม  เห็นชอบ และใหแกไขตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการบริหารบัณฑิตศึกษา  

๕.๓  พิจารณาเรื่องใหความเห็นชอบเปล่ียนแปลงอาจารยประจำหลักสูตร และแตงตั้งอาจารยประจำ

หลักสูตรเพิ่มเติม หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา (หลักสูตรปรับปรุง 

พ.ศ. ๒๕๖๔) 

 ดวย หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา ไดขอเปลี่ยนแปลงอาจารย

ประจำหลักสูตร และแตงตั้งอาจารยประจำหลักสูตรเพ่ิมเติม หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา

วิศวกรรมโยธา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๔) ดังนี ้

 ๑. เปลี่ยนแปลงอาจารยประจำหลักสูตร จำนวน ๑ ราย 

ลำดับ ขอมูลเดิม ตำแหนง 

ทางวิชาการ 

เปลี่ยนเปน ขอมูลปรุงปรุง ตำแหนง 

ทางวชิาการ 

๑ นายมนสั  อนุศิริ รอง 

ศาสตราจารย 

เปลีย่นเปน นายอาศิส  อัยรักษ อาจารย 

เหตผุลในการเปลี่ยนแปลง : เนื่องดวยรองศาสตราจารยมนัส  อนุศิร ิเกษียณอายรุาชการ 

   ๒. แตงตั้งอาจารยประจำหลักสูตรเพ่ิมเติม จำนวน ๑ ราย  

ลำดับ ขอมูลเดิม ตำแหนง 

ทางวิชาการ 

เปลี่ยนเปน ขอมูลปรุงปรุง ตำแหนง 

ทางวชิาการ 

๑ - - - นายณัฐพล  แกวทอง อาจารย 

เหตุผลในการเปลี่ยนแปลง : ขอแตงตั้งเปนอาจารยประจำหลักสูตรเพ่ิม เนื่องดวยเปนบุคลากรท่ีมีความรู 

ความสามารถ และประสบการณดานการสอนเปนอยางดี และเพื่อใหหลักสูตรฯ เปนไปตามวตัถุประสงค 

ของการจัดการเรียนการสอน 

 คณะวิศวกรรมศาสตร มีความประสงคขอเปลี่ยนแปลงอาจารยประจำหลักสูตร และแตงตั้งอาจารย

ประจำหลักสูตรเพ่ิมเติม หลักสูตรวิศวกรรมศาสตร มหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา (หลักสูตรปรับปรุง 

พ.ศ. ๒๕๖๔)    

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 

  



 

 

 ขอเสนอแนะท่ีประชุม 

 ๑. นายอาศิส อัยรักษ แกไขดังนี้ 

  ๑.๑ ขอ ๔.๑ ผลงานตีพิมพในขอแรก แกไขใหเปนภาษาไทยทั้งหมด 

  ๑.๒ ขอ ๔.๒ ผลงานวชิาการใหตัดผลงานในขอแรกออก เนื่องจากไมปรากฏชื่อของนายอาศิส 

อัยรักษ  

 ๒. นายณัฐพล แกวทอง แกไขขอ ๔.๑ ผลงานตีพิมพขอสุดทาย จาก “& Kaewthong, P.”  

เปน “Kaewthong, P.” 

 มติท่ีประชุม  เห็นชอบ และใหแกไขตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการบริหารบัณฑิตศึกษา  

นำเสนอที่ประชุมสภาวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

ระเบียบวาระที่  ๖  เรื่องอื่น ๆ 

- 

เลิกประชุมเวลา ๑๕.๐๐ น.  

 นางสาวปญชนันท  เลาหสกุล        ผูจดรายงานการประชุม  

 ผูชวยศาสตราจารยจีระศักดิ์  เพียรเจริญ  ผูตรวจรายงานการประชุม 


