h
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารบัณฑิตศึกษา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
ครั้งที่ ๓/๒๕๖๓
วันอังคารที่ ๗ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓
ผานระบบการประชุมออนไลน Google meet
----------------------------------------ผูมาประชุม
๑. ผูชวยศาสตราจารยยุทธนา
๒. ศาสตราจารยเสาวภา
๓. รองศาสตราจารยสายัณห
๔. รองศาสตราจารยสราวุธ
๕. ผูชวยศาสตราจารย รอยโท(หญิง)เกิดศิริ
๖. รองศาสตราจารยจรูญ
๗. รองศาสตราจารยจารุวัฒน
๘. ผูชวยศาสตราจารยสมคิด
๙. ผูชวยศาสตราจารยชัยนันท
๑๐. ผูชวยศาสตราจารยประเสริฐ
๑๑. ผูชวยศาสตราจารยพิเชษฐ
๑๒. ผูชวยศาสตราจารยอภิรักษ
๑๓. ผูชวยศาสตราจารยภาณุ
๑๔. นางสาวกิตติมา
๑๕. นายพิทักษ

พงษพิริยะเดชะ
อังสุภานิช
สดุดี
จริตงาม
เจริญวิศาล
เจริญเนตรกุล
เจริญจิต
ชัยเพชร
ปญญาวุทโส
ทองหนูนุย
พรหมใหม
สงรักษ
พรอมพุทธางกูร
ตันติหาชัย
สถิตวรรธนะ

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

ผูไมมาประชุม
เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๔๐ น.
- เมื่ อ คณะกรรมการบริห ารบั ณ ฑิ ต ศึก ษามาครบองค ป ระชุ ม ประธานกล า วเป ด การประชุ ม และ
ดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องแจงที่ประชุมทราบ
๑.๑ เรื่องที่ประธานแจงที่ประชุมทราบ
๑.๒ เรื่องที่เลขานุการแจงที่ประชุมทราบ
-

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม
๒.๑ รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ศรีวิชั ย ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ เมื่ อ จัน ทรที่ ๓ กุ มภาพัน ธ ๒๕๖๓ ณ ห องประชุ ม ศรีวิชั ย อาคารสํ า นั ก งานอธิก ารบดี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
ขอเสนอแนะที่ประชุม
- ปรับแกขอเสนอแนะระเบียบวาระที่ ๕.๑ ดังนี้
๑. นายนพปพน พรหมเทพ แกไขคําวา TIRE เปน TIRES
๒. นางสาวหทัยกาญจน สุวรรณศิลป แกไขชื่อเรื่องวิทยานิพนธภาษาอังกฤษ ดังนี้
เดิม
- THE INFLUENCE OF FOOD QUALITY AND SERVICE PROCESS OF DELIVERY
RESTAURANTS EFFECT TO CUSTOMER SATISFACTION AND REPURCHASE INTENTIONS
ใหม
- INFLUENCE OF FOOD QUALITY AND SERVICE PROCESS OF DELIVERY RESTAURANTS ON
CUSTOMERS' SATISFACTION AND REPURCHASE INTENTIONS
มติที่ประชุม รับรองและแกไขรายงานการประชุม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ เมื่อจันทรที่ ๓ กุมภาพันธ ๒๕๖๓
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง
- ไมมี
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อทราบ
๔.๑ รายงานการติดตามผลการดําเนินงานตามมติคณะกรรมการบริหารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
ตามที่ คณะกรรมการบริหารบัณฑิตศึกษา ไดมีขอเสนอแนะให ฝายเลขานุการคณะกรรมการบริ หาร
บัณฑิตศึกษา เสนอผลการดําเนินงานตามมติคณะกรรมการบริหารบัณฑิตศึกษา เพื่อทราบ นั้น
ฝายเลขานุการฯ จึงขอเสนอรายงานการติดตามผลการดําเนินงานตามมติคณะกรรมการฯ
รายละเอียดปรากฏตามตาราง
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
มติที่ประชุม รับทราบ

รายงานการติดตามผลการดําเนินงานตามมติคณะกรรมการบริหารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ เมื่อจันทรที่ ๓ กุมภาพันธ ๒๕๖๓
ลําดับ
เรื่อง/มติที่ประชุม
๑. ๔.๒ แจงผลการสอบโครงรางวิทยานิพนธ สาขาวิชาการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําและ
การจัดการทรัพยากรประมง คณะเกษตรศาสตร นางสาวจิราพร วรรณะ
มติที่ประชุม รับทราบ

ผูรับผิดชอบ
สํานักสงเสริมวิชาการ
และงานทะเบียน

๒.

๔.๓ แจงผลการสอบวิทยานิพนธ สาขาวิชาสัตวศาสตร คณะเกษตรศาสตร
นายฐิติพงษ นกแกว
มติที่ประชุม รับทราบ

สํานักสงเสริมวิชาการ
และงานทะเบียน

๓.

๕.๑ พิจารณาเรื่องขออนุมัติชื่อเรื่องและแตงตั้งอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอม คณะบริหารธุรกิจ
จํานวน ๒ ราย ดังนี้
๑. นายนพปพน พรหมเทพ
๒.นางสาวหทัยกาญจน สุวรรณศิลป
มติที่ประชุม เห็นชอบของนายนพปพน พรหมเทพ และใหแกไขตาม
ขอเสนอแนะของคณะกรรมการบริหารบัณฑิตศึกษา
๕.๒ พิจารณาเรื่องขออนุมัติแตงตั้งคณะกรรมการสอบโครงรางวิทยานิพนธ
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอม คณะบริหารธุรกิจ
จํานวน ๕ ราย ดังนี้
๑. นางสาวพิชญาวีร ธิติจรัสชัย ๒. นางสาวรมยกร นพสุวรรณ
๓. นายพรรษวุฒิ สาครินทร
๔. นายนพปพน พรหมเทพ
๕. นางสาวหทัยกาญจน สุวรรณศิลป
มติที่ประชุม เห็นชอบ และใหแกไขตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการ
บริหารบัณฑิตศึกษา

สํานักสงเสริมวิชาการ
และงานทะเบียน

๔.

สํานักสงเสริมวิชาการ
และงานทะเบียน

ผลการดําเนินงาน
แจงมติที่ประชุมคณะกรรมการ
บริหารบัณฑิตศึกษาไปยังคณะ
ตามหนังสือที่ อว ๐๖๕๕.๑๓/๑๖๕
ลงวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ ๒๕๖๓
แจงมติที่ประชุมคณะกรรมการ
บริหารบัณฑิตศึกษาไปยังคณะ
ตามหนังสือที่ อว ๐๖๕๕.๑๓/๑๖๕
ลงวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ ๒๕๖๓
แจงมติที่ประชุมคณะกรรมการ
บริหารบัณฑิตศึกษาไปยังคณะ
ตามหนังสือที่ อว ๐๖๕๕.๑๓/๑๖๗
ลงวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ ๒๕๖๓
แจงมติที่ประชุมคณะกรรมการ
บริหารบัณฑิตศึกษาไปยังคณะ
ตามหนังสือที่ อว ๐๖๕๕.๑๓/๑๖๗
ลงวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ ๒๕๖๓

หมายเหตุ

รายงานการติดตามผลการดําเนินงานตามมติคณะกรรมการบริหารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ เมื่อจันทรที่ ๓ กุมภาพันธ ๒๕๖๓
ลําดับ
เรื่อง/มติที่ประชุม
ผูรับผิดชอบ
๕. ๕.๓ พิจารณาเรื่องการอนุมัติการสําเร็จการศึกษา สาขาวิชาการเพาะเลี้ยง
สํานักสงเสริมวิชาการ
สัตวน้ําและการจัดการทรัพยากรประมง คณะเกษตรศาสตร นางสาวณัฎนิชา และงานทะเบียน
เมืองกาญจน
มติที่ประชุม เห็นชอบ ใหแกไขตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการบริหาร
บัณฑิตศึกษา และนําเสนอเขาสภาวิชาการตอไป

ผลการดําเนินงาน
แจงมติที่ประชุมคณะกรรมการ
บริหารบัณฑิตศึกษาไปยังคณะ
ตามหนังสือที่ อว ๐๖๕๕.๑๓/๑๖๕
ลงวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ ๒๕๖๓

หมายเหตุ

๔.๒ แจงผลการสอบโครงรางวิทยานิพนธ สาขาวิชาการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําและการจัดการ
ทรัพยากรประมง
ด ว ย นางสาวฟากี ต ะห บุ ป ผาดง นั ก ศึ ก ษาหลั ก สู ต รวิ ท ยาศาสตรมหาบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช า
การเพาะเลี้ยงสัตวน้ําและการจัดการทรัพยากรประมง ไดดําเนิ นการสอบโครงรางวิทยานิพนธ เมื่อวันที่ ๒๑
กุมภาพันธ ๒๕๖๓
คณะเกษตรศาสตร มีความประสงคขอแจงผลการสอบโครงรางวิทยานิพนธ
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
มติที่ประชุม รับทราบ
๔.๓ แจงผลการสอบวิทยานิพนธ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
ดวย นายวิทยา ยอดรักษ นักศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบั ณ ฑิต สาขาวิชาวิ ศวกรรม
โยธา ไดดําเนินการสอบวิทยานิพนธ เมื่อวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ ๒๕๖๓
คณะวิศวกรรมศาสตร มีความประสงคขอแจงผลการสอบวิทยานิพนธ
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
มติที่ประชุม รับทราบ
๔.๔ แจงงดรับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาสัตวศาสตร (หลักสูตรปรุง พ.ศ. 2559)
ด วย คณะเกษตรศาสตร ของดรับ สมัครนั ก ศึก ษาระดั บ บั ณ ฑิ ตศึก ษา หลัก สู ต รวิท ยาศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) ตั้งแตภาคการศึกษาที่ ๑ ปการศึกษา ๒๕๖๓
เป นตนไป เพื่อ เตรีย มอาจารย สําหรับ รับ ผิดชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบั ณ ฑิ ต สาขาวิช าสัตวศาสตร ระดั บ
ปริญญาตรี และใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. ๒๕๕๘
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
มติที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
๕.๑ พิจารณาเรื่องขออนุมัติชื่อเรื่องและแตงตั้งอาจารยที่ปรึกษาการคนควาอิสระ สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ
ขนาดกลางและขนาดยอม
ดวย นักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจขนาดกลางและขนาด
ยอม ไดขออนุมัตชิ ื่อเรื่องและแตงตั้งอาจารยที่ปรึกษาการคนควาอิสระ
คณะบริหารธุรกิจ มีความประสงคขออนุมัติชื่อเรื่องและแตงตั้งอาจารยที่ปรึกษาการคนควาอิสระ
จํานวน ๒ ราย ดังนี้
๑. นางสาวซารีนา เจะเระ
๒. นายซาฟารี เจะเระ
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา
ขอเสนอแนะที่ประชุม
๑. นางสาวซารีนา เจะเระ
เดิม
- สวนประสมทางการตลาดบริการที่สงผลตอความจงรักภักดีของลูกคารานวัสดุกอสรางในอําเภอ
จะนะ จังหวัดสงขลา
- SERVICE MARKETING MIX AFFECTING CUSTOMER LOYALTY OF BUILDING
MATERIAL STORES IN CHANA DISTRICT, SONGKHLA PROVINCE

ใหม
- ปรับแกกรอบแนวคิดในการวิจัยตามวัตถุประสงค
- ชื่อเรื่องวิทยานิพนธสนับสนุนกรอบแนวความคิดในการวิจัย แตขัดแยงกับวัตถุประสงค
- ปจจัยการศึกษาสวนประสมทางการตลาดบริการที่สงผลตอความจงรักภักดีของลูกคารานวัสดุ
กอสรางในอําเภอจะนะ จังหวัดสงขลา
- SERVICE MARKETING MIX AFFECTING CUSTOMER LOYALTY OF BUILDING
MATERIAL STORES IN CHANA DISTRICT, SONGKHLA PROVINCE
๒. นายซาฟารี เจะเระ
เดิม
- ประสิทธิภาพการทํางานของพนักงานรานวัสดุกอสรางในอําเภอจะนะ จังหวัดสงขลา
- THE EMPLOYEE PERFORMANCE FOR BUILDING MATERIAL STORES IN CHANA
DISTRICT, SONGKHLA PROVINCE
ใหม
- แรงจูงใจที่สงผลตอประสิทธิภาพการทํางานของพนักงานรานวัสดุกอสรางในอําเภอจะนะ
จังหวัดสงขลา
- MOTIVATION INFLUENCING WORKING PERFORMANCE OF BUILDING MATERIAL
STORE EMPLOYEES IN CHANA DISTRICT, SONGKHLA PROVINCE
- ปรับแกวัตถุประสงคที่ ๒ ศึกษาแรงจูงใจ
- ปรับแกลูกศรของกรอบแนวคิดในการวิจัย
มติที่ประชุม เห็นชอบ และใหแกไขตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการบริหารบัณฑิตศึกษา
๕.๒ พิจารณาเรื่องขออนุมัติชื่อเรื่องและแตงตั้งอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ สาขาวิชา
วิศวกรรมโยธา
ดวย นักศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา ไดขออนุมัติชื่อเรื่อง
และแตงตั้งอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ
คณะวิศวกรรมศาสตร มีความประสงคขออนุมัติชื่อเรื่องและแตงตั้งอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ
จํานวน ๓ ราย ดังนี้
๑. นางสาวกมลชนก วังบุญคง
๒. นายอภิสิทธิ์ ชูชวยคํา
๓. นายธนพล พัฒนภักดี
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา
ขอเสนอแนะที่ประชุม
๑. นางสาวกมลชนก วังบุญคง
เดิม
- สัดสวนเหมาะสมที่สุดของเถาขยะเทศบาลและเถาชีวมวลตอคุณสมบัติเชิงกลและความคงทน
ของมอรตาร
- OPTIMUM PROPORTION OF MORTARS MIXED WITH MUNICIPAL WASTE AND
BIOMASS ASHES ON MECHANICAL AND DURABILITY PROPERTIES

ใหม
- OPTIMUM PROPORTION OF MUNICIPAL WASTE ASHES AND BIOMASS ASHES ON
MECHANICAL AND DURABILITY PROPERTIES OF MORTARS
๒. นายอภิสิทธิ์ ชูชวยคํา
เดิม
- พฤติกรรมการรับแรงดัดของคานไมยางพาราหนาตัดประกอบเสริมแรงดวยเสนไฟเบอร
- BENDING BEHAVIOR OF COMPOSITED RUBBER-WOOD BEAM REINFORCED WITH
FIBER RODS
ใหม
- BENDING BEHAVIOR OF COMPOSITE RUBBER-WOOD BEAM REINFORCED WITH
FIBER RODS
๓. นายธนพล พัฒนภักดี
เดิม
- การวิเคราะหประสิทธิภาพการจัดการจราจรและความปลอดภัยของถนนในเมืองที่มีชองทาง
รถจักรยานยนต: กรณีศึกษา จังหวัดนราธิวาส
- EFFECTIVE ANALYSIS OF TRAFFIC MANAGEMENT AND SAFETY OF URBAN STREET
WITH MOTORCYCLE LANE: CASE STUDY OF NARATHIWAT PROVINCE
ใหม
- EFFECTIVE ANALYSIS OF TRAFFIC MANAGEMENT AND SAFETY OF URBAN STREETS
WITH MOTORCYCLE LANE: CASE STUDY IN NARATHIWAT PROVINCE
มติที่ประชุม เห็นชอบ และใหแกไขตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการบริหารบัณฑิตศึกษา
๕.๓ พิจารณาเรื่องขออนุมัติชื่อเรื่องและแตงตั้งอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ สาขาวิชา
เทคโนโลยีการผลิตพืช
ดวย นักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช ไดขออนุมัติชื่อ
เรื่องและแตงตั้งอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ
คณะเกษตรศาสตร มีความประสงคขออนุมัติชื่อเรื่องและแตงตั้ งอาจารยที่ป รึกษาวิทยานิพนธ
จํานวน ๒ ราย ดังนี้
๑. นายภราดร ประสงคสุข
๒. นายปฐมพร วงศเสน
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา
๑. นายภราดร ประสงคสุข
เดิม
- ผลของธาตุแคลเซียมและโบรอนตออาการเปลือกแหงในตนยางพารา
- EFFECT OF CALCIUM AND BORON ON TAPPING PANEL DRYNESS SYNDROME OF
RUBBER TREE (Hevea brasiliensis)
ใหม
- EFFECTS OF CALCIUM AND BORON ON TAPPING PANEL DRYNESS SYNDROME OF
RUBBER TREE (Hevea brasiliensis)

๒. นายปฐมพร วงศเสน
เดิม
- ฤทธิ์ชีวภาพของน้ํามันหอมระเหยกานพลู ตะไครหอม และขมิ้นชัน ตอการควบคุมปลวกใตดิน
สายพันธุ Coptotermes curvignathus ในสวนยางพารา
- BIOACTIVITY OF ESSENTIAL OILS OF CLOVE (Syzygium aromaticum) CITRONELLA
GRASS (Cymbopogon nardus) AND TURMERIC (Curcuma longa) AGAINST SUBTERRANEAN
TERMITE, (Coptotermes curvignathus) in RUBBER (Hevea brasiliensis) PLANTATION
ใหม
- BIOACTIVITIES OF ESSENTIAL OILS OF CLOVE (Syzygium aromaticum),
CITRONELLA GRASS (Cymbopogon nardus) AND TURMERIC (Curcuma longa) AGAINST
SUBTERRANEAN TERMITE, (Coptotermes curvignathus) IN RUBBER (Hevea brasiliensis)
PLANTATION
มติที่ประชุม เห็นชอบ และใหแกไขตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการบริหารบัณฑิตศึกษา
๕.๔ พิจารณาเรื่องขออนุมัติแตงตั้งคณะกรรมการสอบโครงรางวิทยานิพนธ สาขาวิชาวิศวกรรม
โยธา
ดวย นักศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา ไดขออนุมัติแตงตั้ง
คณะกรรมการสอบโครงรางวิทยานิพนธ
คณะวิศวกรรมศาสตร มีความประสงคขออนุมัติแตงตั้งคณะกรรมการสอบโครงรางวิทยานิพนธ
จํานวน ๓ ราย ดังนี้
๑. นางสาวกมลชนก วังบุญคง
๒. นายอภิสิทธิ์ ชูชวยคํา
๓. นายธนพล พัฒนภักดี
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา
มติที่ประชุม เห็นชอบ และใหปรับแกชื่อเรื่องวิทยานิพนธตามมติที่ประชุมระเบียบวาระที่ ๕.๒
๕.๕ พิจารณาเรื่องขออนุมัติแตงตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
ดวย นักศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา ไดขออนุมัติแตงตั้ง
คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ
คณะวิศวกรรมศาสตร มีความประสงคขออนุมัติแตงตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ จํานวน
๓ ราย ดังนี้
๑. วาที่รอยตรีทรงวุฒิ เรืองรุก
๒. นายภูมิศกั ดิ์ ลอยผา
๓. นายศิริพงษ ลังกา
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา
มติที่ประชุม เห็นชอบ
๕.๖ พิจารณาเรื่องขออนุมัติแตงตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ สาขาวิชาการเพาะเลี้ยงสัตว
น้ําและการจัดการทรัพยากรประมง
ด ว ย นายพงศ พั น ธุ แพรกทอง นั ก ศึ ก ษาหลั ก สู ต รวิ ท ยาศาสตรมหาบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช า
การเพาะเลี้ยงสัตวน้ําและการจัดการทรัพยากรประมง ไดขออนุมัตแิ ตงตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ

คณะเกษตรศาสตร มีความประสงคขออนุมัติแตงตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา
มติที่ประชุม เห็นชอบ
๕.๗ พิจารณาเรื่องขอสอบวิทยานิพนธ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
ด ว ย นั ก ศึ ก ษาหลั ก สู ต รวิศ วกรรมศาสตรมหาบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าวิ ศ วกรรมโยธา ได ข อสอบ
วิทยานิพนธ วันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๓
คณะวิศวกรรมศาสตร มีความประสงคขอสอบวิทยานิพนธ จํานวน ๓ ราย ดังนี้
๑. วาที่รอยตรีทรงวุฒิ เรืองรุก
๒. นายภูมิศกั ดิ์ ลอยผา
๓. นายศิริพงษ ลังกา
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา
มติที่ประชุม เห็นชอบ
๕.๘ พิจารณาเรื่องแบบตรวจสอบวิทยานิพนธ สําหรับนักศึกษาหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สาขาวิชาสัตวศาสตร
ด วย นายฐิ ติ พ งษ นกแก ว นั ก ศึ ก ษาหลั กสู ตรวิ ทยาศาสตรมหาบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าสั ตวศาสตร
ไดดําเนินการสอบวิทยานิพนธ เปนที่เรียบรอยแลว
คณะเกษตรศาสตร มีความประสงคขอสงแบบตรวจสอบวิทยานิพนธ สําหรับนักศึกษาหลักสูตร
ระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา
มติที่ประชุม เห็นชอบ
๕.๙ พิจารณาเรื่องใหความเห็นชอบเปลี่ยนแปลงอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย
ประจําหลักสูตร หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช (หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. 2559)
ตามประกาศกระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร เรื่อ ง กรอบมาตรฐานคุณ วุ ฒิ ระดั บ อุ ด มศึ ก ษาแห ง ชาติ
พ.ศ. ๒๕๕๒ กํ า หนดให ส ถาบั น อุ ด มศึ ก ษามี ก ารพั ฒ นาหลั ก สูต รอย า งตอ เนื่ อง เพื่ อ ให ทุ ก หลั ก สู ต รมี ก าร
ดําเนินงานเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตระดับอุดมศึกษา ซึ่งกําหนดใหมีการประเมิน ผลตามตัวบงชี้ผล
การดําเนินงานตามประกาศมาตรฐานคุณวุฒิสาขา หรือ สาขาวิชา เพื่อใหการดําเนินงานของหลักสูตรเปนไป
ตามเกณฑมาตรฐานที่กําหนดสูเปาหมายในการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ
คณะเกษตรศาสตร มีความประสงคขอเสนอใหความเห็นชอบเปลี่ยนแปลงอาจารยผูรับผิดชอบ
หลักสูตรและอาจารย ประจําหลักสู ตร หลั กสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณ ฑิ ต สาขาวิช าเทคโนโลยี ก ารผลิตพื ช
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) ดังนี้
ลําดับ
๑

ตําแหนง
เปลี่ยนเปน
ขอมูลปรับปรุง
ทางวิชาการ
นายยืนยง วาณิชยปกรณ
ผูชวย
เปลี่ยนเปน นางสุนียรัตน ศรีเปารยะ
ศาสตราจารย
เหตุผลในการเปลี่ยนแปลง : ผศ.ยืนยง วาณิชยปกรณ เกษียณอายุราชการเดือนกันยายน ๒๕๖๓
ขอมูลเดิม

ตําแหนง
ทางวิชาการ
รอง
ศาสตราจารย

และขอเปลี่ยนแปลง นางพรศิลป สีเผือก เปนอาจารยผูรบั ผิดชอบหลักสูตร แทน นายชัยสิทธิ์
ปรีชา
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา
มติที่ประชุม เห็นชอบ และนําเสนอเขาสภาวิชาการตอไป

๕.๑๐ พิจารณาเรื่องการอนุมัติการสําเร็จการศึกษา สาขาวิชาการจัดการธุรกิจขนาดกลาง
และขนาดยอม
ดวย นายตรัยตาล กาฬวงศ นักศึก ษาหลัก สูตรบริหารธุรกิ จมหาบัณ ฑิ ต สาขาวิช าการจัดการ
ธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอม ไดดําเนินการสอบวิทยานิพนธเปนที่เรียบรอยแลว
คณะบริหารธุรกิจ ขอสงแบบฟอรมดังนี้
๑. แบบตรวจสอบวิทยานิพนธ สําหรับนักศึกษาหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
๒. แบบตรวจสอบการสําเร็จการศึกษา การอนุมัติปริญญาและขอรับปริญญาสําหรับนักศึกษา
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
๓. แบบแจงผลการตรวจสอบหนี้สินกับมหาวิทยาลัย (Clearance Form)
๔. แบบสํารวจกอนสําเร็จการศึกษา (Exit Survey)
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา
มติที่ประชุม เห็นชอบ และนําเสนอเขาสภาวิชาการตอไป
ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่น ๆ
เลิกประชุมเวลา ๑๖.๓๐ น.
นางสาวปญชนันท เลาหสกุล
นายพิทักษ สถิตวรรธนะ

ผูจดรายงานการประชุม
ผูตรวจรายงานการประชุม

