h
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารบัณฑิตศึกษา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
ครั้งที่ ๖/๒๕๖๕
วันจันทรที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๕
ผานระบบการประชุมออนไลน Zoom Meeting
----------------------------------------ผูมาประชุม
1. ผูชวยศาสตราจารยขวัญหทัย
2. ศาสตราจารยเสาวภา
3. ศาสตราจารยสายัณห
4. รองศาสตราจารยสราวุธ
๕. รองศาสตราจารยจรูญ
๖. ผูชวยศาสตราจารยชัยนันท
7. ผูชวยศาสตราจารยประเสริฐ
8. ผูชวยศาสตราจารยธรรมศักดิ์
9. รองศาสตราจารยภาณุ
10. รองศาสตราจารยพรศิลป
11. นางสาวสมพร
๑2. นางสาวลมุล
13. ผูชวยศาสตราจารยจีระศักดิ์
ผูไมมาประชุม
๑. ผูชวยศาสตราจารย รอยโท(หญิง)เกิดศิริ
๒. รองศาสตราจารยจารุวัฒน

ใจเปยม
อังสุภานิช
สดุดี
จริตงาม
เจริญเนตรกุล
ปญญาวุทโส
ทองหนูนุย
พุทธกาล
พรอมพุทธางกูร
สีเผือก
ชูเนาวรัตน
เกยุรินทร
เพียรเจริญ

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
เลขานุการ

เจริญวิศาล
เจริญจิต

เริ่มประชุมเวลา ๑๔.๐๐ น.
- เมื่อ คณะกรรมการบริห ารบัณฑิตศึก ษามาครบองคป ระชุม ประธานกลาวเปดการประชุ ม และ
ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องแจงที่ประชุมทราบ
๑.๑ เรื่องที่ประธานแจงที่ประชุมทราบ
๑.๒ เรื่องที่เลขานุการแจงที่ประชุมทราบ
ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม
๒.๑ รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ศรีวิชัย ๕/๒๕๖๕ เมื่อจันทรที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ผานระบบการประชุมออนไลน Zoom Meeting
มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๕/๒๕๖๕ เมื่อจันทรที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๕

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง
3.1 พิจารณาใหความเห็นชอบชื่อเรื่องและแตงตั้งอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ
ขนาดกลางและขนาดยอม คณะบริหารธุรกิจ
ความเปนมา
ตามที่คณะบริหารธุรกิจขออนุมัติชื่อเรื่องและแตงตั้งอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ สาขาวิชาการจัดการ
ธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอม รายนางสาวประทุม แกนคง และนางสาวนิภาภรณ คงแกว ในคราวการประชุม
คณะกรรมการบริหารบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 5/2565 เมื่อวันจันทรที่ 2 พฤษภาคม 2565 มติที่ประชุม ไมเห็นชอบ
และใหแกไขตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการและนำเสนอใหมอีกครั้ง
คณะบริหารธุรกิจไดดำเนินการพิจารณาทบทวนแกไขชื่อเรื่อง โครงรางวิทยานิพนธ รายนางสาวประทุม
แกนคง และนางสาวนิภาภรณ คงแกว เปนที่เรียบรอยแลว ตามเอกสารที่แนบมาพรอมนี้
ขอเสนอเพื่อโปรดพิจารณา
ในการนี้ คณะบริหารธุรกิจจึงขอเสนอแบบขออนุมัติชื่อเรื่องและแตงตั้งอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอม รายนางสาวประทุม แกนคง และนางสาวนิภาภรณ คงแกว
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา
ขอเสนอแนะที่ประชุม
- นางสาวประทุม แกนคง
๑. ขอ ๙ เอกสารอางอิง แกไขดังนี้
๑.๑ ลำดับที่ 3 แกไขจาก “วรสารปาริชาติ” เปน “วารสารปาริชาติ”
๑.๒ ลำดับที่ ๕ เพิ่มวงเล็บปด จาก “(Online Messengers” เปน “Online Messengers)”
แกไขจาก “หาวิทยาลัยกรุงเทพ” เปน “มหาวิทยาลัยกรุงเทพ”
๑.๓ ลำดับที่ ๖ บรรทัดที่ ๒ ใหเวนวรรค จาก “loyalty amonggenerations”
เปน “loyalty among generations”
๒. ตรวจสอบชื่อเรื่องวิทยานิพนธภาษาอังกฤษ คำวา “CONFLAKE PRODUCTS” กับนิยามศัพท
เฉพาะ คำวา “ผลิตภัณฑคอนเฟลก (Corn Flake)” ควรเลือกใชใหถูกตอง
๓. Concept paper หนาที่ ๒ แกไชดังนี้
๓.๑ บรรทัดที่ ๓ การสรางธุรกิจออนไลนผานโปรไฟลของบริษัทหรือรานคา (Facebook Fan
page) ภาษาไทยกับภาษาอังกฤษไมสอดคลองกัน
๓.๒ ขอ 4 วัตถุประสงคของหัวขอวิจัย ควรใชหัวขอยอย ๔.๑, ๔.๒, ๔.๓
๔. Concept paper หนาที่ ๔ ขอ ๗ ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ แกไขเปน ๗.๑, ๗.๒
- นางสาวนิภาภรณ คงแก
๑. หนาที่ ๓ หัวขอ 4.3 ซ้ำกัน
๒. ขอ ๗ เอกสารอางอิง แกไขดังนี้
๑.๑ ลำดับที่ ๑ ธนัญชนก เบ็ญโสะและคณะ แกไขใหมโดยใสชื่อและนามสกุลทุกคน
๑.๒ ลำดับที่ ๕ จาก “Taro Yamane, T” เปน “Yamane, T”
๓. แกไขการเขียนเอกสารอางอิงตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด (APA 7)
มติที่ประชุม เห็นชอบ ใหแกไขตามเสนอแนะของคณะกรรมการบริหารบัณฑิตศึกษา

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อทราบ
๔.๑ รายงานการติดตามผลการดำเนินงานตามมติคณะกรรมการบริหารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลศรีวิชัย
ตามที่คณะกรรมการบริหารบัณฑิตศึกษา ไดมีขอเสนอแนะใหฝายเลขานุการคณะกรรมการบริหาร
บัณฑิตศึกษา เสนอผลการดำเนินงานตามมติคณะกรรมการบริหารบัณฑิตศึกษา เพื่อทราบ นั้น
ฝายเลขานุการฯ จึงขอเสนอรายงานการติดตามผลการดำเนินงานตามมติคณะกรรมการฯ
รายละเอียดปรากฏตามตาราง
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
ขอเสนอแนะที่ประชุม
- ตรวจสอบเลขที่หนังสือในการแจงมติที่ประชุมใหถูกตอง
มติที่ประชุม รับทราบ และใหแกไขตามเสนอแนะของคณะกรรมการบริหารบัณฑิตศึกษา

รายงานการติดตามผลการดำเนินงานตามมติคณะกรรมการบริหารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
ครั้งที่ ๕/๒๕๖๕ เมื่อวันจันทรที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๕
ลำดับ
เรื่อง/มติที่ประชุม
ผูรับผิดชอบ
ผลการดำเนินงาน
หมายเหตุ
๑. พิจารณาใหความเห็นชอบชื่อเรื่องและแตงตั้งอาจารยที่ปรึกษา
คณะวิศวกรรมศาสตร - แจงมติที่ประชุมคณะกรรมการ
วิทยานิพนธ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร
บริหารบัณฑิตศึกษาไปยังคณะ
- นายเจษฎา พัฒนแกว
ตามหนังสือที่ อว ๐๖๕๕.๑๓/38๖
ลงวันที่ ๑๒ พฤษภาคม 256๕
มติที่ประชุม เห็นชอบ และใหแกไขตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการ
บริหารบัณฑิตศึกษา
๒. พิจารณาใหความเห็นชอบชื่อเรื่องและแตงตั้งอาจารยที่ปรึกษา
คณะบริหารธุรกิจ - แจงมติที่ประชุมคณะกรรมการ
วิทยานิพนธ สาขาวิชาการจัดการธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอม
บริหารบัณฑิตศึกษาไปยังคณะ
คณะบริหารธุรกิจ
ตามหนังสือที่ อว ๐๖๕๕.๑๓/๓๘๔
- นางสาวประทุม แกนคง
ลงวันที่ ๑๒ พฤษภาคม 256๕
- นางสาวนิภาภรณ คงแกว
- นางสาวประทุม แกนคง และ
- นายชุณห อินทมาโน
นางสาวนิภาภรณ คงแกว นำเสนอ
มติที่ประชุม ไมเห็นชอบ ใหแกไขตามเสนอแนะของคณะกรรมการ
คณะกรรมการบริหารบัณฑิตศึกษา
บริหารบัณฑิตศึกษาและนำเสนอใหมอีกครั้ง
ครั้งที่ 6/2565 วันที่ 6 มิถุนายน
2565
- นายชุณห อินทมาโน อยูระหวาง
ดำเนินการแกไข
๓. พิจารณาใหความเห็นชอบชื่อเรื่องและแตงตั้งอาจารยที่ปรึกษา
คณะเกษตรศาสตร แจงมติที่ประชุมคณะกรรมการ
วิทยานิพนธ สาขาวิชาการเพาะเลี้ยงสัตวน้ำและการจัดการทรัพยากร
บริหารบัณฑิตศึกษาไปยังคณะ
ประมง คณะเกษตรศาสตร
ตามหนังสือที่ อว ๐๖๕๕.๑๓/385
- Miss Agnesia Frisca Damayanti
ลงวันที่ ๑๒ พฤษภาคม 256๕
มติที่ประชุม เห็นชอบ ใหแกไขตามเสนอแนะของคณะกรรมการบริหาร
บัณฑิตศึกษา

รายงานการติดตามผลการดำเนินงานตามมติคณะกรรมการบริหารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
ครั้งที่ ๕/๒๕๖๕ เมื่อวันจันทรที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๕
ลำดับ
เรื่อง/มติที่ประชุม
ผูรับผิดชอบ
ผลการดำเนินงาน
4. พิจารณาใหความเห็ชอบการแตงตั้งคณะกรรมการสอบโครงราง
คณะวิศวกรรมศาสตร แจงมติที่ประชุมคณะกรรมการ
บริหารบัณฑิตศึกษาไปยังคณะ
วิทยานิพนธ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร
ตามหนังสือที่ อว ๐๖๕๕.๑๓/38๖
- นายเจษฎา พัฒนแกว
ลงวันที่ ๑๒ พฤษภาคม 256๕
- นายพลกฤต จิตตมาตร
มติที่ประชุม เห็นชอบ
5. พิจารณาใหความเห็นชอบแตงตั้งคณะกรรมการสอบโครงรางวิทยานิพนธ
คณะบริหารธุรกิจ แจงมติที่ประชุมคณะกรรมการ
บริหารบัณฑิตศึกษาไปยังคณะ
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอม คณะบริหารธุรกิจ
ตามหนังสือที่ ๐๖๕๕.๑๓/384
- นางสาวศุภญา ดีเมฆ
ลงวันที่ ๑๒ พฤษภาคม 256๕
มติที่ประชุม เห็นชอบ
6.

7.

พิจารณาใหความเห็นชอบการขอสอบวิทยานิพนธ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร
คณะวิศวกรรมศาสตร
- นายกีรติกร อินทรักษ
มติที่ประชุม เห็นชอบ
พิจารณาใหความเห็นชอบการสำเร็จการศึกษา สาขาวิชาการจัดการ
สำนักสงเสริมวิชาการ
ทรัพยากรและสิ่งแวดลอม คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการประมง
และงานทะเบียน
- นายทวีศักดิ์ สุวรรณจันทร
มติที่ประชุม เห็นชอบ และนำเสนอตอสภาวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลศรีวิชัย

แจงมติที่ประชุมคณะกรรมการ
บริหารบัณฑิตศึกษาไปยังคณะ
ตามหนังสือที่ อว ๐๖๕๕.๑๓/38๖
ลงวันที่ ๑๒ พฤษภาคม 256๕
- แจงมติที่ประชุมคณะกรรมการ
บริหารบัณฑิตศึกษาไปยังคณะ
ตามหนังสือที่ อว ๐๖๕๕.๑๓/383
ลงวันที่ ๑๒ พฤษภาคม 256๕
- เสนอสภาวิชาการฯ ครั้งที่
10/2565 วันจันทรที่ 6
มิถุนายน 2565

หมายเหตุ

รายงานการติดตามผลการดำเนินงานตามมติคณะกรรมการบริหารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
ครั้งที่ 5/๒๕๖๕ เมื่อวันจันทรที่ 2 พฤษภาคม ๒๕๖๕
ลำดับ
เรื่อง/มติที่ประชุม
ผูรับผิดชอบ
ผลการดำเนินงาน
8. พิจารณาใหความเห็นชอบการสำเร็จการศึกษา สาขาวิชาการเพาะเลี้ยง
สำนักสงเสริมวิชาการ - แจงมติที่ประชุมคณะกรรมการ
บริหารบัณฑิตศึกษาไปยังคณะ
และงานทะเบียน
สัตวน้ำและการจัดการทรัพยากรประมง คณะเกษตรศาสตร
ตามหนังสือที่ อว ๐๖๕๕.๑๓/385
- นางสาวฟากีตะห บุปผาดง
ลงวันที่ ๑๒ พฤษภาคม 256๕
มติที่ประชุม เห็นชอบ และนำเสนอตอสภาวิชาการมหาวิทยาลัย
- เสนอสภาวิชาการฯ ครั้งที่
เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
10/2565 วันจันทรที่ 6
มิถุนายน 2565

หมายเหตุ

๔.๒ แจงผลการสอบประมวลความรู สาขาวิชาการเพาะเลี้ยงสัตวน้ำและการจัดการทรัพยากรประมง
คณะเกษตรศาสตร
ความเปนมา
ตามที่คณะกรรมการสอบประมวลความรู  ไดดำเนินการสอบประมวลความรู ข องนัก ศึ ก ษา
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการเพาะเลี้ยงสัตวน้ำและการจัดการทรัพยากร ราย นางสาวอรอนงค
บุญเสริม เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2565 นั้น
ขอเสนอเพื่อโปรดทราบ
ในการนี้ คณะเกษตรศาสตร จึงขอแจงผลการสอบประมวลความรูของนักศึกษา หลักสูตรวิทยาศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชาการเพาะเลี้ยงสัตวน้ำและการจัดการทรัพยากรประมง ราย นางสาวอรอนงค บุญเสริม
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
มติที่ประชุม รับทราบ
๔.3 แจงผลการสอบโครงรางวิทยานิพนธ สาขาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร
ความเปนมา
ตามที่นักศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา ไดลงทะเบียนเรียน
รายวิชาวิทยานิพนธ ภาคการศึกษาที่ 2 ปการศึกษา 2564 จำนวน 3 ราย และไดดำเนินการสอบโครงราง
วิทยานิพนธ เรียบรอยแลว เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๕ พฤษภาคม 2565 นั้น
ขอเสนอเพื่อโปรดทราบ
ในการนี้ คณะวิศวกรรมศาสตร จึงขอแจงผลการสอบโครงรางวิทยานิพนธ สาขาวิชาวิศวกรรม
โยธา จำนวน 3 ราย ดังนี้
1. นายทรงฤทธิ์ ลิกขชัย
2. นายวรงค เสาวนีพิทักษ
3. นายทรงวุฒิ สันหมาด
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
ขอเสนอแนะที่ประชุม
- นายทรงฤทธิ์ ลิกขชัย
1. แกไขชื่อเรื่องวิทยานิพนธภาษาอังกฤษ จาก “MY MIXXING” เปน “BY MIXXING”
๒. แกไขชื่อหลักสูตรใหถูกตอง
๓. แกไขคำผิดในขอ 6 วัสดุอุปกรณและวิธีการ จาก “CBR Dinamic” เปน “CBR Dynamic”
- นายวรงค เสาวนีพิทักษ
แกไขชื่อหลักสูตรในแบบ บศ. 2/2 ใหถูกตอง
- นายทรงวุฒิ สันหมาด
แกไขชื่อหลักสูตรในแบบ บศ. 2/2 ใหถูกตอง
มติที่ประชุม รับทราบ ใหแกไขตามเสนอแนะของคณะกรรมการบริหารบัณฑิตศึกษา

๔.4 แจงผลการสอบวิทยานิพนธ สาขาวิชาการจัดการธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอม คณะบริหารธุรกิจ
ความเปนมา
ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ ๓/๒๕๖๕ วันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๕
เรื่องพิจ ารณาแบบขอแตงตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ สาขาวิ ชาการจัดการธุรกิจ ขนาดกลางและ
ขนาดยอม ราย นายวัชรากร ทองคงแกว มติที่ประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา เห็นชอบ และใหแกไขตาม
ขอเสนอแนะคณะกรรมการบริหารบัณฑิตศึกษา โดยไดดำเนินการสอบวิทยานิพนธเปนที่เรียบรอย แลวนั้น
ขอเสนอเพื่อโปรดทราบ
ในการนี้ คณะบริหารธุรกิจ จึงขอแจงผลการสอบวิทยานิพนธ สาขาวิชาการจัดการธุรกิจขนาดกลาง
และขนาดยอม รายนายวัชรากร ทองคงแกว
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
ขอเสนอแนะที่ประชุม
- แบบ บศ. 5 ใหตรวจสอบวันที่ในการสงวิทยานิพนธฉบับสมบูรณวาถูกตองหรือไม
มติที่ประชุม รับทราบ ใหแกไขตามเสนอแนะของคณะกรรมการบริหารบัณฑิตศึกษา
๔.5 แจงผลการสอบวิทยานิพนธ สาขาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร
ความเปนมา
ตามที่นักศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา ราย นายกีรติกร
อินทรักษ ลงทะเบียนเรียนรายวิชาวิทยานิพนธ ภาคการศึกษาที่ 2 ปการศึกษา 2564 ไดดำเนินการจัดทำ
วิทยานิพนธ และสอบวิทยานิพนธ เรียบรอยแลว เมื่อวันจันทรที่ 23 พฤษภาคม 2565 นั้น
ขอเสนอเพื่อโปรดทราบ
ในการนี้ คณะวิศวกรรมศาสตร จึงขอแจงผลการสอบวิทยานิพนธ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา นายกีรติกร
อินทรักษ
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
มติที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่อง เสนอเพื่อพิจารณา
๕.๑ พิจารณาใหความเห็นชอบแตงตั้งคณะกรรมการสอบประมวลความรู สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ
ขนาดกลางและขนาดยอม คณะบริหารธุรกิจ
ความเปนมา
ตามที่นักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจขนาดกลางและขนาด
ยอม มีความประสงคขอสอบประมวลความรู โดยคณะบริหารธุรกิจดำเนินการแตงตั้งคณะกรรมการสอบ
ประมวลความรู เปนที่เรียบรอยแลวนั้น

ขอเสนอเพื่อโปรดพิจารณา
ในการนี้ คณะบริหารธุรกิจจึงเสนอการแตงตั้งคณะกรรมการสอบประมวลผลความรู สาขาการ
จัดการธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอม จำนวน 4 ราย ดังนี้
1. นายธานวัช อินทรอุดม
2. นางสาวซารีนา เจะเระ
3. นางสาวกุลิสรา บุญวรรโณ
4. นายซาฟารี เจะเระ
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา
มติที่ประชุม เห็นชอบ ใหแกไขตามเสนอแนะของคณะกรรมการบริหารบัณฑิตศึกษา
๕.2 พิจารณาใหความเห็นชอบแตงตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ สาขาวิชาการเพาะเลี้ยงสัตวน้ำ
และการจัดการทรัพยากรประมง คณะเกษตรศาสตร
ความเปนมา
ตามที่คณะเกษตรศาสตร ไดเปดการเรียนการสอน ระดับปริญญาโท สาขาวิชาการเพาะเลี้ยงสัตว
น้ ำ และการจัด การทรั พ ยากรประมง นั้น เพื่อให กระบวนการเรีย นรู  ข องนัก ศึก ษาเปน ไปตามข อบัง คั บ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕60
ขอเสนอเพื่อโปรดพิจารณา
ในการนี้ คณะเกษตรศาสตร จึงขอเสนอการแตงตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธของนักศึกษา
สาขาวิชาการเพาะเลี้ยงสัตวน้ำและการจัดการทรัพยากรประมง ราย นางสาวอรอนงค บุญเสริม
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา
มติที่ประชุม เห็นชอบ
๕.3 พิจารณาใหความเห็นชอบคณะกรรมการสอบโครงรางวิทยานิพนธ สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช
คณะเกษตรศาสตร
ความเปนมา
ตามที่คณะเกษตรศาสตร ไดเปดการเรียนการสอน ระดับปริญญาโท สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิต
พืช นั้น เพื่อใหกระบวนการเรียนรูของนักศึกษาเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
วาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕60
ขอเสนอเพื่อโปรดพิจารณา
ในการนี้ คณะเกษตรศาสตร จึงขอเสนอการแตงตั้งคณะกรรมการสอบโครงรางวิทยานิ พ นธ
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช ราย Miss Lenti Valentina
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอเสนอแนะที่ประชุม
๑. แกไขชื่อเรื่องวิทยานิพนธภาษาอังกฤษ จาก “PLANTING DENSITY”
เปน “PLANTING DENSITIES”
๒. แบบ GS 2 ขอ 3 แกไขตัวยอตำแหนงผูชวยศาสตราจารย ในลำดับที่ 1 และลำดับที่ 3
จาก “Assist.Prof.” เปน “Asst.Prof.”
มติที่ประชุม เห็นชอบ ใหแกไขตามเสนอแนะของคณะกรรมการบริหารบัณฑิตศึกษา
๕.4 พิจารณาใหความเห็นชอบแตงตั้งคณะกรรมการสอบคนควาอิสระ สาขาวิชาการจัดการธุรกิจขนาด
กลางและขนาดยอม คณะบริหารธุรกิจ
ความเปนมา
ตามที่นักศึกษาสาขาวิชาการจัดการธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอม มีความประสงคขอสอบ
ค น คว า อิ ส ระ ประจำภาคการศึ ก ษาที ่ 2 ปก ารศึก ษา 2565 โดยคณะบริ ห ารธุร กิจ ดำเนิ น การแต ง ตั้ ง
คณะกรรมการสอบคนควาอิสระ เปนที่เรียบรอยแลวนั้น
ขอเสนอเพื่อโปรดพิจารณา
ในการนี้ คณะบริหารธุรกิจขอเสนอการแตงตั้งคณะกรรมการสอบคนควาอิสระ สาขาวิชาการ
จัดการธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอม สำหรับนักศึกษาจำนวน 2 ราย ดังนี้
1. นายซาฟารี เจะเระ
2. นางสาวซารีนา เจะเระ
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา
ขอเสนอแนะที่ประชุม
- นายซาฟารี เจะเระ แกไขชื่อเรื่องวิทยานิพนธภาษาอังกฤษ ดังนี้
เดิม
- MOTIVATION INFLUENCING WORKING PERFORMANCE IN CONSTRUCTION
EMPLOYESS CHANA DISTRICT, SONGKHLA PROVINCE
ใหม
- MOTIVATION INFLUENCING WORKING PERFORMANCE OF CONSTRUCTION
EMPLOYESS IN CHANA DISTRICT, SONGKHLA PROVINCE
มติที่ประชุม เห็นชอบ ใหแกไขตามเสนอแนะของคณะกรรมการบริหารบัณฑิตศึกษา
๕.5 พิจารณาใหความเห็นชอบผูสำเร็จการศึกษา ประจำภาคฤดูรอน ปการศึกษา ๒564
สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร
ความเปนมา
ตามที่นักศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา ไดดำเนินการสอบ
วิทยานิพนธเปนที่เรียบรอยแลว คณะวิศวกรรมศาสตร จึงเสนอแบบฟอรมเพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบการ
สำเร็จการศึกษา ดังนี้

๑. แบบตรวจสอบวิทยานิพนธ สำหรับนักศึกษาหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
๒. แบบตรวจสอบการสำเร็จการศึกษา การอนุมัติปริญญาและขอรับปริญญาสำหรับนักศึกษา
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
๓. แบบแจงผลการตรวจสอบหนี้สินกับมหาวิทยาลัย (Clearance Form)
๔. แบบสำรวจกอนสำเร็จการศึกษา (Exit Survey)
ขอเสนอเพื่อโปรดพิจารณา
ในการนี้ จีงขอเสนอรายชื่อผูสำเร็จการศึกษา ประจำภาคฤดูรอน ปการศึกษา 2564 จำนวน
2 ราย ดังนี้
1. นางสาวกมลชนก วังบุญคง
2. นายกีรติกร อินทรักษ
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา
ขอเสนอแนะที่ประชุม
- นางสาวกมลชนก วังบุญคง ใหสงเอกสารบทความวิจัยกอนนำเสนอเขาสภาวิชาการ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มติที่ประชุม เห็นชอบ และนำเสนอตอสภาวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่น ๆ
เลิกประชุมเวลา ๑๕.4๐ น.
นางสาวปญชนันท เลาหสกุล
ผูชวยศาสตราจารยจีระศักดิ์ เพียรเจริญ

ผูจดรายงานการประชุม
ผูตรวจรายงานการประชุม

