h
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารบัณฑิตศึกษา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
ครั้งที่ ๗/๒๕๖๕
วันจันทรที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๕
ผานระบบการประชุมออนไลน Zoom Meeting
----------------------------------------ผูมาประชุม
1. ผูชวยศาสตราจารยขวัญหทัย
2. ศาสตราจารยเสาวภา
3. ศาสตราจารยสายัณห
4. รองศาสตราจารยสราวุธ
๕. ผูชวยศาสตราจารย รอยโท(หญิง)เกิดศิริ
๖. รองศาสตราจารยจรูญ
7. รองศาสตราจารยจารุวัฒน
8. ผูชวยศาสตราจารยชัยนันท
9. ผูชวยศาสตราจารยธรรมศักดิ์
10. รองศาสตราจารยภาณุ
11. รองศาสตราจารยพรศิลป
๑2. นางสาวสมพร
13. นางสาวลมุล
14. ผูชวยศาสตราจารยจีระศักดิ์
ผูไมมาประชุม
๑. ผูชวยศาสตราจารยประเสริฐ

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

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

ทองหนูนุย

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 ๖/๒๕๖๕ เมื่อจันทรที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๕ ผานระบบการประชุมออนไลน Zoom Meeting
มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๖/๒๕๖๕ เมื่อจันทรที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๕

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง
-

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

รายงานการติดตามผลการดำเนินงานตามมติคณะกรรมการบริหารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
ครั้งที่ 6/๒๕๖๕ เมื่อวันจันทรที่ 6 มิถุนายน ๒๕๖๕
ลำดับ
เรื่อง/มติที่ประชุม
ผูรับผิดชอบ
ผลการดำเนินงาน
๑. พิจารณาใหความเห็นชอบชื่อเรื่องและแตงตั้งอาจารยที่ปรึกษา
คณะบริหารธุรกิจ
- แจงมติที่ประชุมคณะกรรมการ
วิทยานิพนธ สาขาวิชาการจัดการธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอม
บริหารบัณฑิตศึกษาไปยังคณะ
คณะบริหารธุรกิจ
ตามหนังสือที่ อว ๐๖๕๕.๑๓/521
- นางสาวประทุม แกนคง
ลงวันที่ 10 มิถุนายน 2565
- นางสาวนิภาภรณ คงแกว
มติที่ประชุม เห็นชอบ และใหแกไขตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการ
บริหารบัณฑิตศึกษา
๒. แจงผลการสอบประมวลความรู สาขาวิชาการเพาะเลี้ยงสัตวน้ำและ
คณะเกษตรศาสตร - แจงมติที่ประชุมคณะกรรมการ
การจัดการทรัพยากรประมง คณะเกษตรศาสตร
บริหารบัณฑิตศึกษาไปยังคณะ
- นางสาวอรอนงค บุญเสริม
ตามหนังสือที่ อว ๐๖๕๕.๑๓/๕๒๒
มติที่ประชุม รับทราบ
ลงวันที่ 10 มิถุนายน 2565
๓. แจงผลการสอบโครงรางวิทยานิพนธ สาขาวิศวกรรมโยธา
คณะวิศวกรรมศาสตร แจงมติที่ประชุมคณะกรรมการ
คณะวิศวกรรมศาสตร
บริหารบัณฑิตศึกษาไปยังคณะ
- นายทรงฤทธิ์ ลิกขชัย
ตามหนังสือที่ อว ๐๖๕๕.๑๓/๕๒๔
- นายวรงค เสาวนีพิทักษ
ลงวันที่ 10 มิถุนายน 2565
- นายทรงวุฒิ สันหมาด
มติที่ประชุม รับทราบ และใหแกไขตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการ
บริหารบัณฑิตศึกษา
4. แจงผลการสอบวิทยานิพนธ สาขาวิชาการจัดการธุรกิจขนาดกลางและ
คณะบริหารธุรกิจ - แจงมติที่ประชุมคณะกรรมการ
ขนาดยอม คณะบริหารธุรกิจ
บริหารบัณฑิตศึกษาไปยังคณะ
- นายวัชรากร ทองคงแกว
ตามหนังสือที่ อว ๐๖๕๕.๑๓/521
มติที่ประชุม รับทราบ และใหแกไขตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการ
ลงวันที่ 10 มิถุนายน 2565
บริหารบัณฑิตศึกษา

หมายเหตุ

รายงานการติดตามผลการดำเนินงานตามมติคณะกรรมการบริหารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
ครั้งที่ ๖/๒๕๖๕ เมื่อวันจันทรที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๕
ลำดับ
เรื่อง/มติที่ประชุม
ผูรับผิดชอบ
ผลการดำเนินงาน
5. แจงผลการสอบวิทยานิพนธ สาขาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร
คณะวิศวกรรมศาสตร แจงมติที่ประชุมคณะกรรมการ
บริหารบัณฑิตศึกษาไปยังคณะ
- นายกีรติกร อินทรักษ
ตามหนังสือที่ อว ๐๖๕๕.๑๓/๕๒๔
มติที่ประชุม เห็นชอบ
ลงวันที่ 10 มิถุนายน 2565
6. ๕.๑ พิจารณาใหความเห็นชอบแตงตั้งคณะกรรมการสอบประมวลความรู
คณะบริหารธุรกิจ แจงมติที่ประชุมคณะกรรมการ
บริหารบัณฑิตศึกษาไปยังคณะ
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอม คณะบริหารธุรกิจ
ตามหนังสือที่ ๐๖๕๕.๑๓/521
- นายธานวัช อินทรอุดม
ลงวันที่ 10 มิถุนายน 2565
- นางสาวซารีนา เจะเระ
- นางสาวกุลิสรา บุญวรรโณ
- นายซาฟารี เจะเระ

7.

8.

มติที่ประชุม เห็นชอบ และใหแกไขตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการ
บริหารบัณฑิตศึกษา
พิจารณาใหความเห็นชอบแตงตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ สาขาวิชา คณะเกษตรศาสตร
การเพาะเลี้ยงสัตวน้ำและการจัดการทรัพยากรประมง คณะเกษตรศาสตร
- นางสาวอรอนงค บุญเสริม
มติที่ประชุม เห็นชอบ
พิจารณาใหความเห็นชอบคณะกรรมการสอบโครงรางวิทยานิพนธ
คณะเกษตรศาสตร
สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช คณะเกษตรศาสตร
- Miss Lenti Valentina
มติที่ประชุม เห็นชอบ และใหแกไขขอตามเสนอแนะของคณะกรรมการ
บริหารบัณฑิตศึกษา

แจงมติที่ประชุมคณะกรรมการ
บริหารบัณฑิตศึกษาไปยังคณะ
ตามหนังสือที่ อว ๐๖๕๕.๑๓/๕๒๒
ลงวันที่ 10 มิถุนายน 2565
แจงมติที่ประชุมคณะกรรมการ
บริหารบัณฑิตศึกษาไปยังคณะ
ตามหนังสือที่ อว ๐๖๕๕.๑๓/๕๒๒
ลงวันที่ 10 มิถุนายน 2565

หมายเหตุ

รายงานการติดตามผลการดำเนินงานตามมติคณะกรรมการบริหารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
ครั้งที่ ๖/๒๕๖๕ เมื่อวันจันทรที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๕
ลำดับ
เรื่อง/มติที่ประชุม
ผูรับผิดชอบ
ผลการดำเนินงาน
แจงมติที่ประชุมคณะกรรมการ
9. พิจารณาใหความเห็นชอบแตงตั้งคณะกรรมการสอบคนควาอิสระ
คณะบริหารธุรกิจ
บริหารบัณฑิตศึกษาไปยังคณะ
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอม คณะบริหารธุรกิจ
ตามหนังสือที่ ๐๖๕๕.๑๓/521
- นายซาฟารี เจะเระ
ลงวันที่ 10 มิถุนายน 2565
- นางสาวซารีนา เจะเระ
มติที่ประชุม เห็นชอบ และใหแกไขตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการ
บริหารบัณฑิตศึกษา
10. พิจารณาใหความเห็นชอบผูสำเร็จการศึกษา ประจำภาคฤดูรอน
คณะวิศวกรรมศาสตร แจงมติที่ประชุมคณะกรรมการ
บริหารบัณฑิตศึกษาไปยังคณะ
ปการศึกษา ๒564 สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร
ตามหนังสือที่ อว ๐๖๕๕.๑๓/๕๒๔
- นางสาวกมลชนก วังบุญคง
ลงวันที่ 10 มิถุนายน 2565
- นายกีรติกร อินทรักษ
มติที่ประชุม เห็นชอบ และนำเสนอตอสภาวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลศรีวิชัย

หมายเหตุ

รายงานการติดตามผลการดำเนินงานตามมติคณะกรรมการบริหารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
วาระเวียนประจำเดือนกรกฎาคม 2565
ลำดับ
เรื่อง/มติที่ประชุม
ผูรับผิดชอบ
ผลการดำเนินงาน
วาระเวียนประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๕
คณะบริหารธุรกิจ
แจงมติที่ประชุมคณะกรรมการ
1. พิจารณาใหความเห็นชอบแตงตั้งคณะกรรมการสอบการคนควาอิสระ
บริหารบัณฑิตศึกษาไปยังคณะ
ตามหนังสือที่ อว ๐๖๕๕.๑๓/๕96
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอม คณะบริหารธุรกิจ
ลงวันที่ 7 กรกฎาคม 2565
- นางสาวกุลิสรา บุญวรรโณ
- นายธานรัช อินทรอุดม
มติที่ประชุม เห็นชอบ
แจงมติที่ประชุมคณะกรรมการ
๒. แจงผลการสอบประมวลความรู สาขาวิชาการจัดการธุรกิจขนาดกลางและ คณะบริหารธุรกิจ
บริหารบัณฑิตศึกษาไปยังคณะ
ขนาดยอม คณะบริหารธุรกิจ
ตามหนังสือที่ ๐๖๕๕.๑๓/๕96
- นางสาวกุลิสรา บุญวรรโณ
ลงวันที่ 7 กรกฎาคม 2565
- นายธานรัช อินทรอุดม
- นายซาฟารี เจะเระ
- นางสาวซารีนา เจะเระ
มติที่ประชุม รับทราบ
แจงมติที่ประชุมคณะกรรมการ
๓. แจงผลการสอบวิทยานิพนธ สาขาวิชาการจัดการธุรกิจขนาดกลางและ
คณะบริหารธุรกิจ
บริหารบัณฑิตศึกษาไปยังคณะ
ขนาดยอม คณะบริหารธุรกิจ
ตามหนังสือที่ อว ๐๖๕๕.๑๓/๕96
- นางสาวเยาวพา โสะเหล็ม
ลงวันที่ 7 กรกฎาคม 2565
มติที่ประชุม รับทราบ

หมายเหตุ

รายงานการติดตามผลการดำเนินงานตามมติคณะกรรมการบริหารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
วาระเวียนประจำเดือนสิงหาคม 2565
ลำดับ
เรื่อง/มติที่ประชุม
ผูรับผิดชอบ
ผลการดำเนินงาน
วาระเวียนประจำเดือนสิงหาคม
คณะเกษตรศาสตร
แจงมติที่ประชุมคณะกรรมการ
1. พิจารณาใหความเห็นชอบแตงตั้งคณะกรรมการสอบโครงรางวิทยานิพนธ
บริหารบัณฑิตศึกษาไปยังคณะ
ตามหนังสือที่ อว ๐๖๕๕.๑๓/650
สาขาวิชาการเพาะเลี้ยงสัตวน้ำและการจัดการทรัพยากรประมง
ลงวันที่ 5 สิงหาคม 2565
คณะเกษตรศาสตร
- Miss Agnesia Frisca Damayanti
มติที่ประชุม เห็นชอบ
2. พิจารณาใหความเห็นชอบแตงตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ สาขาวิชา คณะวิศวกรรมศาสตร แจงมติที่ประชุมคณะกรรมการ
บริหารบัณฑิตศึกษาไปยังคณะ
วิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร
ตามหนังสือที่ อว ๐๖๕๕.๑๓/651
- นายโสภณัฐ บุษบงกไพฑูรย
ลงวันที่ 5 สิงหาคม 2565
มติที่ประชุม เห็นชอบ
3. แจงผลการสอบวิทยานิพนธ สาขาวิชาการจัดการธุรกิจขนาดกลางและ
คณะบริหารธุรกิจ
แจงมติที่ประชุมคณะกรรมการ
ขนาดยอม คณะบริหารธุรกิจ
บริหารบัณฑิตศึกษาไปยังคณะ
- นายสุขุม อนทอง
ตามหนังสือที่ ๐๖๕๕.๑๓/652
มติที่ประชุม รับทราบ
ลงวันที่ 5 สิงหาคม 2565

หมายเหตุ

๔.๒ แจงผลการสอบโครงรางวิทยานิพนธ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร
ความเปนมา
ดวยนักศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา ไดลงทะเบียนเรียน
รายวิชาวิทยานิพนธ ในภาคการศึกษาที่ 1/2565 และไดดำเนินการสอบโครงรางวิทยานิพนธ เมื่อวันที่ 27
กรกฎาคม 2565 นั้น
ขอเสนอเพื่อโปรดทราบ
ในการนี้ คณะวิศวกรรมศาสตร จึงขอแจงผลการสอบโครงรางวิทยานิพนธ หลักสูตรวิศวกรรม
ศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา จำนวน ๒ ราย ดังนี้
๑. นายเจษฎา พัฒนแกว
๒. นายพลกฤต จิตตมาตร
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
ขอเสนอแนะที่ประชุม
- นายเจษฎา พัฒนแกว แกไขดังนี้
๑. บศ. 2/2 ปรับแกเวลาในการสอบโครงรางวิทยานิพนธ และปรับแกผลการสอบโดยใหเลือก
ผานโดยตองแกไข
2. รายละเอียดแนบแจงผลการสอบโครงรางวิทยานิพนธ ใหเพิ่มชื่อเรื่องวิทยานิพนธภาษาไทย
และภาษาอังกฤษ
- นายพลกฤต จิตตมาตร แกไขดังนี้
๑. บศ. 2/2 ปรับแกเวลาในการสอบโครงรางวิทยานิพนธ และปรับแกผลการสอบโดยใหเลือก
ผานโดยตองแกไข
2. รายละเอียดแนบแจงผลการสอบโครงรางวิทยานิพนธ ใหแกไขชื่อเรื่องวิทยานิพนธ
ภาษาอังกฤษ คำวา “BEHAIORS” เปน “BEHAVIORS”
มติที่ประชุม รับทราบ และใหแกไขตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการบริหารบัณฑิตศึกษา
๔.๓ แจงผลการสอบโครงรางวิทยานิพนธ สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช คณะเกษตรศาสตร
ความเปนมา
ตามที่คณะเกษตรศาสตร ไดเปดการเรียนการสอน ระดับปริญญาโท สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิต
พืชและสาขาวิชาการเพาะเลี้ยงสัตวน้ำและการจัดการทรัพยากรประมง นั้น เพื่อใหกระบวนการเรียนรูของ
นักศึกษาเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
พ.ศ. ๒๕60
ขอเสนอเพื่อโปรดทราบ
ในการนี้ คณะเกษตรศาสตร จึงขอแจงผลการสอบโครงรางวิทยานิพนธ หลักสูตรวิทยาศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช ราย Miss Lenti Valentina
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอเสนอแนะที่ประชุม
1. แกไขชื่อเรื่องวิทยานิพนธภาษาอังกฤษ คำวา “YOUNG OIL PLAM (Elaeis guineernsis
Jacq.)” เปน “YOUNG OIL PALM (Elaeis guineensis Jacq.)”
2. GS 2/2 ผลการสอบใหเติม s หลัง “condition”
มติที่ประชุม รับทราบ และใหแกไขตามเสนอแนะของคณะกรรมการบริหารบัณฑิตศึกษา
ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่อง เสนอเพื่อพิจารณา
๕.๑ พิจารณาใหความเห็นชอบชื่อเรื่องและแตงตั้งอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
คณะวิศวกรรมศาสตร
ความเปนมา
ดวยนักศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา แผน ก แบบ ก 2
ไดขออนุมัติชื่อเรื่องและแตงตั้งอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธหลักและเสนอ Concept Paper เพื่อใหนักศึกษา
ไดนำไปปรับปรุงแกไข นั้น
ขอเสนอเพื่อโปรดพิจารณา
ในการนี้ คณะวิศวกรรมศาสตร จึงขอเสนอชื่อเรื่องและแตงตั้งอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ
จำนวน 4 ราย ดังนี้
1. นายพงศนริศร รอดพิศดาร
2. นางสาวกนกกร หอแกว
3. นายพนธวิทย ผองศรี
4. นายธีรเดช เอียดยอด
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา
ขอเสนอแนะที่ประชุม
- นายพงศนริศร รอดพิสดาร แกไขดังนี้
๑. ปรับแกชื่อเรื่องวิทยานิพนธภาษาไทยและภาษาอังกฤษใหกระชับขึ้น
2. ปรับแกการเขียนเอกสารอางอิงใหถูกตองตาม APA 7th edition
- นางสาวกนกกร หอแกว แกไขดังนี้
๑. ทบทวนชื่อเรื่องวิทยานิพนธใหมีความสอดคลองกับวัตถุประสงค
๒. ความสำคัญและที่มาของหัวขอวิจัย ควรระบุชวงเวลาที่ในการทำวิจัย
๓. วัตถุประสงคของหัวขอวิจัย ขอ 3.1 แกไขดังนี้
๓.๑ เพื่อศึกษาและวิเคราะหวิวัฒนาการของชายฝง ในจังหวัดนครศรีธรรมราช (อ.หัวไทรอ.ขนอม) โดยใชภาพถายทางอากาศ/ภาพถายทางดาวเทียมรวมกับซอฟตแวร Crenulated Bay Shape
ตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน
4. ปรับหัวขอในตาราง ขอ 4.3 แผนการดำเนินงานตลอดโครงการ ใหตรงกัน
5. ปรับแกการเขียนเอกสารอางอิงใหถูกตองตาม APA 7th edition

- นายพนธวิทย ผองศรี แกไขดังนี้
๑. ปรับแกชื่อเรื่องวิทยานิพนธภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ดังนี้
เดิม
- ศึกษาศักยภาพการระบายน้ำรองรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต 20 ป ในเขตชุมชน
เมืองเกา เทศบาลเมืองสุราษฎรธานี
- STUDY THE POTENTIAL OF DRAINAGE FOR FUTURE CHANGES IN 20 YEARS
IN THE OLD CITY AREA, SURAT THANI MUNICIPALITY
ใหม
- การประเมินศักยภาพการระบายน้ำรองรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต ในเขตชุมชน
เมืองเกา เทศบาลเมืองสุราษฎรธานี
- THE POTENTIAL ASSESSMENT OF DRAINAGE FOR FUTURE CHANGES IN THE OLD
CITY AREA, SURAT THANI MUNICIPALITY
2. ขอ 4.5 แผนดำเนินงาน รายละเอียดและระยะเวลาในการดำเนินการวิจัย ปรับขึ้นหนาใหม
3. ปรับแกการเขียนเอกสารอางอิงใหถูกตองตาม APA 7th edition
- นายธีรเดช เอียดยอด แกไขดังนี้
1. ปรับแกชื่อเรื่องวิทยานิพนธภาษาอังกฤษ ดังนี้
เดิม
- ENGINEERING PERFORMANCE OF ASPHALT CONCRETE USING RECLAIMED
ASPHALT PAVEMENT IMPROVED QUALTY WITH NATURAL RUBBER FLAKE AND HIGH CARBON
STEEL IN OLD TIRES
ใหม
- ENGINEERING PERFORMANCE OF ASPHALT CONCRETE USING RECLAIMED
ASPHALT PAVEMENT IMPROVED WITH NATURAL RUBBER FLAKE AND HIGH CARBON
STEEL IN DISCARDED TIRES
๒. ขอ 7 เอกสารอางอิง ลำดับที่ 2 แกไข จาก “พฤติกรรมทางวิศวกรร” เปน “พฤติกรรมทาง
วิศวกรรม”
๓. ปรับแกการเขียนเอกสารอางอิงใหถูกตองตาม APA 7th edition
มติที่ประชุม เห็นชอบ และใหแกไขตามเสนอแนะของคณะกรรมการบริหารบัณฑิตศึกษา
๕.2 พิจารณาใหความเห็นชอบขอสอบวิทยานิพนธ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร
ความเปนมา
ดวยนักศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา ไดลงทะเบียนเรียน
รายวิชาวิทยานิพนธ และไดจัดทำวิทยานิพนธเสร็จสิ้นเปนที่เรียบรอยแลว นั้น
ขอเสนอเพื่อโปรดพิจารณา
ในการนี้ คณะวิศวกรรมศาสตร จึงขอเสนอการสอบวิทยานิพนธ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตร
มหาบัณฑิตสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา ราย นายโสภณัฐ บุษบงกไพฑูรย
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา
มติที่ประชุม เห็นชอบ

๕.๓ พิจารณาใหความเห็นชอบผูสำเร็จการศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปการศึกษา 2565
สาขาวิชาการเพาะเลี้ยงสัตวน้ำและการจัดการทรัพยากรประมง คณะเกษตรศาสตร
ความเปนมา
ตามที่นักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการเพาะเลี้ยงสัตวน้ำและการจัดการ
ทรัพยากรประมง ไดดำเนินการสอบวิทยานิพนธเปนที่เรียบรอยแลว คณะเกษตรศาสตร จึงเสนอแบบฟอรม
เพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบการสำเร็จการศึกษา ดังนี้
๑. แบบตรวจสอบวิทยานิพนธ สำหรับนักศึกษาหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
๒. แบบตรวจสอบการสำเร็จการศึกษา การอนุมัติปริญญาและขอรับปริญญาสำหรับนักศึกษา
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
๓. แบบแจงผลการตรวจสอบหนี้สินกับมหาวิทยาลัย (Clearance Form)
๔. แบบสำรวจกอนสำเร็จการศึกษา (Exit Survey)
ขอเสนอเพื่อโปรดพิจารณา
ในการนี้ จึงขอเสนอรายชื่อผูสำเร็จการศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปการศึกษา 2565
จำนวน ๑ ราย ดังนี้
1. นายกรกฏ สันทัดการ
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา
ขอเสนอแนะที่ประชุม
๑. แกไขชื่อเรื่องวิทยานิพนธภาษาอังกฤษหนาอนุมัติใหตรงกับหนาปกวิทยานิพนธ
2. บศ.7 ใหเติม S หลังคำวา “EFFECT” และ “SUBSTANCE”
มติที่ประชุม เห็นชอบ มอบสำนักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียนตรวจสอบการสำเร็จ
การศึกษา และใหแกไขตามเสนอแนะของคณะกรรมการบริหารบัณฑิตศึกษา
ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่น ๆ
เลิกประชุมเวลา ๑๖.๐๐ น.
นางสาวปญชนันท เลาหสกุล
ผูชวยศาสตราจารยจีระศักดิ์ เพียรเจริญ

ผูจดรายงานการประชุม
ผูตรวจรายงานการประชุม

