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รายงานการประชมุคณะกรรมการบริหารบัณฑิตศึกษา 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

ครั้งที่ 5/๒๕๖๕ 
วันจันทรที่ 2 พฤษภาคม ๒๕๖๕ 

ผานระบบการประชุมออนไลน Zoom Meeting  
----------------------------------------- 

ผูมาประชุม 
1. ผูชวยศาสตราจารยขวัญหทัย ใจเปยม ประธานกรรมการ 
2. ศาสตราจารยเสาวภา อังสุภานิช กรรมการ 
3. ศาสตราจารยสายัณห    สดุด ี กรรมการ 
4. รองศาสตราจารยสราวุธ   จริตงาม กรรมการ 
๕. ผูชวยศาสตราจารย รอยโท(หญิง)เกิดศิริ เจริญวิศาล กรรมการ 
๖. รองศาสตราจารยจรูญ เจริญเนตรกุล  กรรมการ 
7. ผูชวยศาสตราจารยชัยนันท  ปญญาวุทโส กรรมการ 
8. ผูชวยศาสตราจารยประเสริฐ ทองหนูนุย กรรมการ 
9. รองศาสตราจารยจารุวัฒน เจริญจิต กรรมการ 

10. ผูชวยศาสตราจารยธรรมศักดิ์ พุทธกาล กรรมการ  
11. รองศาสตราจารยภาณุ  พรอมพุทธางกูร กรรมการ 
๑2. รองศาสตราจารยพรศิลป สีเผือก กรรมการ  
13. นางสาวสมพร ชูเนาวรัตน กรรมการ 
๑4. นางสาวลมุล เกยุรินทร กรรมการ 
๑5. ผูชวยศาสตราจารยจีระศักดิ์ เพียรเจริญ เลขานุการ 

เริ่มประชุมเวลา  ๑๔.๐๐  น. 
   - เมื ่อคณะกรรมการบริหารบัณฑิตศึกษามาครบองคประชุม ประธานกลาวเปดการประชุมและ
ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้ 
ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องแจงที่ประชุมทราบ 
  ๑.๑ เรื่องท่ีประธานแจงที่ประชุมทราบ 
 - 
 ๑.๒  เรื่องที่เลขานุการแจงที่ประชุมทราบ    
  -  

ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชมุ 
  ๒.๑ รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ศรีวิช ัย 4/๒๕๖๕ เมื ่อจันทรที ่ 4 เมษายน ๒๕๖๕ ณ หองประชุมสำนักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จังหวัดสงขลา และผานระบบการประชุมออนไลน Zoom Meeting    

          มติที่ประชมุ  รับรองรายงานการประชุม ครั้งท่ี 4/๒๕๖๕ เมื่อจันทรที่ 4 เมษายน ๒๕๖๕     

 

 



ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อทราบ 
๔.๑  รายงานการติดตามผลการดำเนินงานตามมติคณะกรรมการบริหารบณัฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลศรีวิชัย 
 ตามที่คณะกรรมการบริหารบัณฑิตศึกษา ไดมีขอเสนอแนะใหฝายเลขานุการคณะกรรมการบริหาร
บัณฑิตศกึษา เสนอผลการดำเนินงานตามมติคณะกรรมการบริหารบัณฑิตศึกษา เพ่ือทราบ นั้น 
 ฝายเลขานุการฯ จึงขอเสนอรายงานการติดตามผลการดำเนินงานตามมติคณะกรรมการฯ  
 รายละเอียดปรากฏตามตาราง 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 

     ขอเสนอแนะท่ีประชมุ 
 1. แกไขมติที่ประชุม ลำดับที่ 5 จาก “รับทราบ” เปน “เห็นชอบ” 

 มติที่ประชุม  รับทราบ  



 

 

 

รายงานการติดตามผลการดำเนินงานตามมติคณะกรรมการบริหารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
ครั้งที่ ๔/๒๕๖๕ เมื่อวันจันทรที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๕ 

ลำดับ เรื่อง/มติที่ประชุม ผูรับผิดชอบ ผลการดำเนินงาน หมายเหตุ 
๑. ๓.๑ พิจารณาเรื่องขออนุมัติชื่อเรื่องและแตงตั้งอาจารยที่ปรึกษา

วิทยานิพนธ สาขาวิชาการจัดการธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอม  
คณะบริหารธุรกิจ นางสาวศุภญา ดีเมฆ    

มติที่ประชุม  เห็นชอบ และใหแกไขตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการ 
บริหารบัณฑิตศึกษา   

คณะบริหารธุรกิจ แจงมติที่ประชุมคณะกรรมการ 
บริหารบัณฑิตศึกษาไปยังคณะ 
ตามหนังสือที่ อว ๐๖๕๕.๑๓/305 
ลงวันท่ี ๑๒ เมษายน 256๕       

 

๒. ๔.๒ แจงผลการสอบวิทยานิพนธ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา  
คณะวิศวกรรมศาสตร นางสาวกมลชนก วังบุญคง    
มติที่ประชุม  รับทราบ และใหแกไขตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการ 
บริหารบัณฑิตศึกษา  

คณะวิศวกรรมศาสตร แจงมติที่ประชุมคณะกรรมการ 
บริหารบัณฑิตศึกษาไปยังคณะ 
ตามหนังสือที่ อว ๐๖๕๕.๑๓/304 
ลงวันท่ี ๑๒ เมษายน 256๕ 

 

๓. ๔.๓ แจงผลการสอบประมวลความรู สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช  
คณะเกษตรศาสตร นายโภคทรัพย ทองเฝอ  
มติที่ประชุม  รับทราบ  

คณะเกษตรศาสตร แจงมติที่ประชุมคณะกรรมการ 
บริหารบัณฑิตศึกษาไปยังคณะ 
ตามหนังสือที่ อว ๐๖๕๕.๑๓/303 
ลงวันท่ี ๑๒ เมษายน 256๕       

 

๔. ๕.๑ พิจารณาเรื่องขออนุมัติเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการสอบโครงรางการ
คนควาอิสระ สาขาวิชาการจัดการธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอม 
คณะบริหารธุรกิจ นายธานรัช อินทรอุดม  
มติที่ประชุม  เห็นชอบ และใหแกไขตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการ 
บริหารบัณฑิตศึกษา 

คณะบริหารธุรกิจ แจงมติที่ประชุมคณะกรรมการ 
บริหารบัณฑิตศึกษาไปยังคณะ 
ตามหนังสือที่ อว ๐๖๕๕.๑๓/305 
ลงวันท่ี ๑๒ เมษายน 256๕       

 

 
 
 
 
 



 

 

 

รายงานการติดตามผลการดำเนินงานตามมติคณะกรรมการบริหารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
ครั้งที่ ๔/๒๕๖๕ เมื่อวันจันทรที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๕ 

ลำดับ เรื่อง/มติที่ประชุม ผูรับผิดชอบ ผลการดำเนินงาน หมายเหตุ 
๕. ๕.๒ พิจารณาเรื่องขออนุมัติแตงตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ 

สาขาวิชาการจัดการธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอม คณะบริหารธุรกิจ  
มติที่ประชุม  เห็นชอบ และใหแกไขตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการ 
บริหารบัณฑิตศึกษา 

คณะบริหารธุรกิจ  แจงมติที่ประชุมคณะกรรมการ 
บริหารบัณฑิตศึกษาไปยังคณะ 
ตามหนังสือที่ อว ๐๖๕๕.๑๓/305 
ลงวันท่ี ๑๒ เมษายน 256๕   

 

๖. ๕.๓ พิจารณาเรื่องใหความเห็นชอบเปลี่ยนแปลงอาจารยประจำหลักสูตร 
และแตงตั้งอาจารยประจำหลักสูตรเพ่ิมเติม หลักสูตรวิศวกรรมศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๔)   

มติที่ประชุม เห็นชอบ และใหแกไขตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการ 
บริหารบัณฑิตศึกษา นำเสนอที่ประชุมสภาวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลศรีวิชัย      

คณะวิศวกรรมศาสตร 1. แจงมติที่ประชุมคณะกรรมการ 
บริหารบัณฑิตศึกษาไปยังคณะ 
ตามหนังสือที่ ๐๖๕๕.๑๓/304 
ลงวันท่ี ๑๒ เมษายน 256๕   
2. นำเขาที่ประชุมสภาวิชาการ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ศรีวิชัย ครั้งท่ี ๗/2565 วันที ่๑๘ 
เมษายน 2565  

 

 
  

 



 

 

๔.๒  แจงผลการสอบโครงรางการคนควาอิสระ สาขาวิชาการจัดการธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอม 
 ดวย นายธานรัช อินทรอุดม นักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ
ธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอม ไดดำเนินการสอบโครงรางการคนควาอิสระ เม่ือวันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๖๕ นั้น 
 คณะบริหารธุรกิจ มีความประสงคขอแจงผลการสอบโครงรางการคนควาอิสระ  
 รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 
 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 

 ขอเสนอแนะท่ีประชุม 
1.  แกไขชื่อเรื่องภาษาอังกฤษ เปน “PACKAGE DEVELOPMENT OF CHEMICAL ORGANIC 

FERTILIZER FOR COMMERCIALIZATION” 
2. ทบทวนประเด็นประเภทของปุยท่ีจะนำมาใชในการวิจัย 
3. ทบทวนชื่อเรื่องใหสอดคลองกับวัตถุประสงคของวิจัย 
4. การพัฒนาบรรจุภัณฑจะเชื่อมโยงไปสูความพึงพอใจหรือไม 

 มติท่ีประชุม รับทราบ 

๔.๓  แจงผลการสอบประมวลความรู สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช 
 ดวย นายปฐมพร วงศเสน นักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการ
ผลิตพืช ไดดำเนินการสอบประมวลความรู เม่ือวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๕ นั้น 
 คณะเกษตรศาสตร มีความประสงคขอแจงผลการสอบประมวลความรู  
 รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 
 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 

 มติท่ีประชุม รับทราบ 

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่อง เสนอเพื่อพิจารณา 
๕.๑  พิจารณาใหความเห็นชอบชื่อเรื่องและแตงตั้งอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา 
 ดวย นายเจษฎา พัฒนแกว นักศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา 
ไดขออนุมัติชื่อเรื่องและแตงต้ังอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ นั้น  
 คณะวิศวกรรมศาสตร มีความประสงคขออนุมัติชื่อเรื่องและแตงตั้งอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ   
 รายละเอียดปรากฎดังเอกสารแนบ 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา   

 ขอเสนอแนะท่ีประชุม 
 1. แกไขชื่อเรื่องวิทยานิพนธภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ดังนี ้
 เดิม  
 ภาษาไทย : ผลกระทบจากขนาดและปริมาณผงการเนตมาใชแทนที่ทรายตอการพัฒนาคอนกรีต 
กำลังสูง 
 ภาษาอังกฤษ : EFFECT OF SIZE AND QUANTITY OF GARNET GRANULAR AS A 
SUBSTITUTE FOR SAND ON HIGH-STRENGTH CONCRETE DEVELOPMENT 
 



 

 

 
 
 ใหม  
 ภาษาไทย : ผลจากขนาดและปริมาณผงการเนตแทนที่ทรายตอการพัฒนาคอนกรีตกำลังสูง 
 ภาษาอังกฤษ : EFFECTS OF SIZE AND QUANTITY OF GARNET GRANULES AS A SAND 
SUBSTITIUTE ON HIGH-STRENGTH CONCRETE DEVELOPMENT 
 2. แกไขวัตถุประสงคของหัวขอวิจัย ดังนี้ 
      - ขอ 3.1 แกไขคำวา “เพ่ือทราบ” เปน “เพ่ือศึกษา” 
      - ขอ 3.2 แกไขขอความ “เพ่ือศึกษาถึงปริมาณและขนาด” เปน “เพ่ือศึกษาขนาดและ 
ปริมาณ” 
      - ตัดขอ 3.3 ออก 
  3. นักศึกษาควรทบทวนวรรณกรรมผลงานวิจัยเพ่ิมเติม รวมทั้งเอกสารอางอิงควรเพ่ิมบทความ
ภาษาอังกฤษใหมากขึ้น 

 มติท่ีประชุม เห็นชอบ และใหแกไขตามเสนอแนะของคณะกรรมการบริหารบัณฑติศึกษา 

๕.๒  พิจารณาใหความเห็นชอบชื่อเรื่องและแตงตั้งอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ สาขาวิชาการจัดการ
ธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอม 
 ดวย นักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจขนาดกลางและขนาด
ยอมไดขออนุมัติชื่อเรื่องและแตงตั้งอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ นั้น  
 คณะบริหารธุรกิจ มีความประสงคขออนุมัติชื ่อเรื่องและแตงตั้งอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ 
จำนวน๒ ราย ดังนี้   
 ๑. นางสาวประทุม  แกนคง    ๒. นางสาวนิภาภรณ  คงแกว 
 3. นายชุณห อินทมาโน 
 รายละเอียดปรากฎดังเอกสารแนบ 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา   

 ขอเสนอแนะท่ีประชุม 
 - นางสาวประทุม แกนคง 
 1. แกไขชื่อเรื่องวิทยานิพนธภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ดังนี ้
 เดิม  
 ภาษาไทย : การตลาดผอนสื่อสังคมออนไลนและการสื่อสารแบบปากตอปากที่มีผลตอ
กระบวนการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑคอนเฟลก 
 ภาษาอังกฤษ : SOCIAL MEDIA AND WORDS OF MOUTH AFFECTING BUYING DECISION 
PROCESS OF CONFLAKES PRODUCT 
 ใหม  
 ภาษาไทย : การตลาดผานสื่อสังคมออนไลนและการสื่อสารที่มีผลตอกระบวนการตัดสินใจซื้อ
ผลิตภัณฑคอนเฟลก 
 ภาษาอังกฤษ : SOCIAL MEDIA MAKETTING COMMUNICATION AFFECTING BUYING 
DECISION PROCESS OF CONFLAKE PRODUCTS 



 

 

 2. แกไขโครงรางวิทยานิพนธ โดยทบทวนปญหาวิจัยในความสำคัญและที่มาของหัวขอวิจัยให
ชัดเจน ทบทวนวัตถุประสงคใหสอดคลองกับปญหาวิจัยและกรอบวิจัย และศึกษาตัวแปรใหครอบคลุมทฤษฎี 
ทีต่องนำมาอธิบายตัวแปร และตรวจสอบความถูกตองของการพิมพ 
 3. ใหตัวแปร ปากตอปาก เปนสวนหนึ่งของการตลาดออนไลน 
 4. เพ่ิมเนื้อหาทบทวนวรรณกรรมเก่ียวกับกลยุทธ และคุณลักษณะของคอนเฟลก 
 5. ทบทวนประเด็นการเก็บตัวอยาง โดยไมควรเก็บจาก Facebook เพียงชองทางเดียว 
 6. ทบทวนการนิยามศัพทของคำวาการตลาดออนไลน 

 มติท่ีประชุม ไมเห็นชอบ ใหแกไขตามเสนอแนะของคณะกรรมการบริหารบัณฑิตศึกษาและ
นำเสนอใหมอีกครั้ง 

 - นางสาวนิภาภรณ  คงแกว 
 ขอเสนอแนะท่ีประชุม 
 1. ทบทวนแกไขชื่อเรื่อง พิจารณาวาจะศึกษา DISTRIBUTORS หรือ DEALER 
 2. ชื่อเรื่องควรสอดคลองกับวัตถุประสงคการวิจัย กระบวนการวิจัยและประชากร 
 3. แกไขโครงรางวิทยานิพนธ โดยทบทวนปญหาวิจัยในความสำคัญและที่มาของหัวขอวิจัยให
ชัดเจน ทบทวนวัตถุประสงคใหสอดคลองกับปญหาวิจัยและกรอบวิจัย และศึกษาตัวแปรใหครอบคลุมทฤษฎี 
ที่ตองนำมาอธิบายตัวแปร และตรวจสอบความถูกตองของการพิมพ 
 4. แกไขเอกสารอางอิงลำดับท่ี 7 เปน “Taro Yamane,T” 
 5. ควรพิจารณาใชเอกสารอางอิงที่ทันสมัย ซึ่งเอกสารอางอิงที่นำมาใชบางรายการเกาเกินไป 

 มติท่ีประชุม ไมเห็นชอบ ใหแกไขตามเสนอแนะของคณะกรรมการบริหารบัณฑิตศึกษาและ
นำเสนอใหมอีกครั้ง 
 
 - นายชุณห อนิทมาโน 
 ขอเสนอแนะท่ีประชุม 
 1. ทบทวนแกไขชื่อเรื่อง  
 2. แกไขการเขียนเอกสารอางอิง โดยไมควรใชชื่อเว็บไซตในการอางอิง 
 3. แกไขโครงรางวิทยานิพนธ โดยทบทวนปญหาวิจัยในความสำคัญและที่มาของหัวขอวิจัยให
ชัดเจน ทบทวนวัตถุประสงคใหสอดคลองกับปญหาวิจัยและกรอบวิจัย และศึกษาตัวแปรใหครอบคลุมทฤษฎี 
ที่ตองนำมาอธิบายตัวแปร และตรวจสอบความถูกตองของการพิมพ 

 มติท่ีประชุม ไมเห็นชอบ ใหแกไขตามเสนอแนะของคณะกรรมการบริหารบัณฑิตศึกษาและ
นำเสนอใหมอีกครั้ง 
 
 
 
 
 
 



 

 

๕.๓  พิจารณาใหความเห็นชอบชื่อเรื่องและแตงตั้งอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ สาขาวิชาการเพาะเลี้ยง
สัตวน้ำและการจัดการทรัพยากรประมง 
 ดวย Miss Agnesia Frisca Damayanti น ักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา 
การเพาะเลี ้ยงสัตวน้ำและการจัดการทรัพยากรประมง ไดขออนุมัติชื ่อเรื ่องและแตงตั ้งอาจารยที ่ปรึกษา
วิทยานิพนธ นั้น  
 คณะเกษตรศาสตร มีความประสงคขออนุมัติชื่อเรื่องและแตงตั้งอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ  
 รายละเอียดปรากฎดังเอกสารแนบ 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา   
 ขอเสนอแนะท่ีประชุม 
 1. แกไขการเขียนโครงรางใหถูกตองตามหลักไวยกรณภาษาอังกฤษ 
 2. เพ่ิมเนื้อหาเอกสารอางอิง 

 มติท่ีประชุม เห็นชอบ ใหแกไขตามเสนอแนะของคณะกรรมการบริหารบัณฑิตศึกษา 

๕.๔  พิจารณาใหความเห็ชอบการแตงตั้งคณะกรรมการสอบโครงรางวิทยานิพนธ สาขาวิชา 
วิศวกรรมโยธา  
 ดวย นักศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา ไดขออนุมัติแตงตั้ง
คณะกรรมการสอบโครงรางวิทยานิพนธ นั้น  
 คณะวิศวกรรมศาสตร มีความประสงคขออนุมัติแตงตั้งคณะกรรมการสอบโครงรางวิทยานิพนธ 
จำนวน๒ ราย ดังนี้ 
 ๑. นายเจษฎา  พัฒนแกว   ๒. นายพลกฤต  จิตตมาตร  
 รายละเอียดปรากฎดังเอกสารแนบ 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา   

 ๑. นายเจษฎา  พัฒนแกว 
 มติท่ีประชุม  เห็นชอบ 

 ๒. นายพลกฤต  จิตตมาตร 
 มติท่ีประชุม  เห็นชอบ 

๕.๕  พิจารณาใหความเห็นชอบแตงตั้งคณะกรรมการสอบโครงรางวิทยานิพนธ สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ 
ขนาดกลางและขนาดยอม 
 ดวย นางสาวศุภญา ดีเมฆ นักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ 
ขนาดกลางและขนาดยอม ไดขออนุมัติแตงตั้งคณะกรรมการสอบโครงรางวิทยานิพนธ นั้น  
 คณะบริหารธุรกิจ มีความประสงคขออนุมัติแตงต้ังคณะกรรมการสอบโครงรางวิทยานิพนธ  
 รายละเอียดปรากฎดังเอกสารแนบ 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา   

 มติท่ีประชุม เห็นชอบ 



 

 

 
๕.๖  พิจารณาใหความเห็นชอบการขอสอบวิทยานิพนธ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา 
 ดวย นายกีรติกร อินทรักษ นักศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรม
โยธาไดขอสอบวิทยานิพนธ ในวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๕ นั้น 
 คณะวิศวกรรมศาสตร มีความประสงคขอสอบวิทยานิพนธ  
 รายละเอียดปรากฎดังเอกสารแนบ 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา  

 มติท่ีประชุม เห็นชอบ 

๕.๗  พิจารณาใหความเห็นชอบการสำเร็จการศึกษา สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดลอม   
 ดวย นายทวีศักดิ์ สุวรรณจันทร นักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ
ทรัพยากรและสิ่งแวดลอม ไดดำเนินการสอบวิทยานิพนธเปนที่เรียบรอยแลว  
 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการประมง ขอสงแบบฟอรมดังนี้   
 ๑. แบบตรวจสอบวิทยานิพนธ สำหรับนักศึกษาหลักสูตรระดับบัณฑติศึกษา มหาวิทยาลัย 
   เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
 ๒. แบบตรวจสอบการสำเร็จการศกึษา การอนุมัติปริญญาและขอรับปริญญาสำหรับนักศึกษา
   หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลศรีวิชัย   
 ๓. แบบแจงผลการตรวจสอบหนี้สินกับมหาวิทยาลัย (Clearance Form)  
 ๔. แบบสำรวจกอนสำเร็จการศกึษา (Exit Survey)    
 รายละเอียดปรากฏดังเอกสารแนบ 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา   

 มติท่ีประชุม เห็นชอบ และนำเสนอตอสภาวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

๕.๘  พิจารณาใหความเห็นชอบการสำเร็จการศึกษา สาขาวิชาการเพาะเลี้ยงสัตวน้ำและการจัดการ
ทรัพยากรประมง   
 ดวย นางสาวฟากีตะห บุปผาดง นักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเพาะเลี้ยง
สัตวน้ำและการจัดการทรัพยากรประมง ไดดำเนินการสอบวิทยานิพนธเปนที่เรียบรอยแลว   
 คณะเกษตรศาสตร ขอสงแบบฟอรมดังนี้   
 ๑. แบบตรวจสอบวิทยานิพนธ สำหรับนักศึกษาหลักสูตรระดับบัณฑติศึกษา มหาวิทยาลัย 
  เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
 ๒. แบบตรวจสอบการสำเร็จการศกึษา การอนุมัติปริญญาและขอรับปริญญาสำหรับนักศึกษา
  หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย   
 ๓. แบบแจงผลการตรวจสอบหนี้สินกับมหาวิทยาลัย (Clearance Form)  
 ๔.  แบบสำรวจกอนสำเร็จการศึกษา (Exit Survey)    
 รายละเอียดปรากฏดังเอกสารแนบ 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา   

 มติท่ีประชุม เห็นชอบ และนำเสนอตอสภาวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 



 

 

ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่น ๆ 

 - 

 

เลิกประชุมเวลา ๑6.44 น.  
 นางสาวอุมาภรณ  กรีโส         ผูจดรายงานการประชุม  
 ผูชวยศาสตราจารยจีระศักดิ์  เพียรเจริญ  ผูตรวจรายงานการประชุม 


