h
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารบัณฑิตศึกษา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑
วันจันทรที่ ๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑
ณ หองประชุมศรีวิชัย อาคารสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
----------------------------------------ผูม าประชุม
๑. รองศาสตราจารยสุวัจน
ธัญรส
ประธานกรรมการ
๒. ศาสตราจารยเสาวภา
อังสุภานิช
กรรมการ
๓. รองศาสตราจารยสายัณห
สดุดี
กรรมการ
๔. รองศาสตราจารยไพบูลย
ธรรมรัตนวาสิก
กรรมการ
๕. รองศาสตราจารยอําพร
วิริยโกศล
กรรมการ
๖. รองศาสตราจารยประดิษฐ
มีสุข
กรรมการ
๗. รองศาสตราจารยสุนียรัตน
ศรีเปารยะ
กรรมการ
๘. ผูชวยศาสตราจารยยุพาภรณ
อุไรรัตน
กรรมการ
๙. ผูชวยศาสตราจารยประเสริฐ
ทองหนูนุย
กรรมการ
๑๐. รองศาสตราจารยจรูญ
เจริญเนตรกุล
กรรมการ
๑๑. ผูชวยศาสตราจารยกันทริน
รักษสาคร
กรรมการ
๑๒. ผูชวยศาสตราจารยพิเชษฐ
พรหมใหม
กรรมการ
๑๓. ผูชวยศาสตราจารย วาที่ ร.ต.ปรีชา มุณีศรี
กรรมการ
๑๔. ผูชวยศาสตราจารยภาณุ
พรอมพุทธางกูร
กรรมการ
๑๕ นายโกสินทร
ทีปรักษพันธ
กรรมการ
๑๖ นายพิทักษ
สถิตวรรธนะ
เลขานุการ
ผูไมมาประชุม
๑. ผูชวยศาสตราจารยอภิรักษ
สงรักษ
เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๓๐ น.
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องแจงที่ประชุมทราบ
๑.๑ เรื่องที่ประธานแจงที่ประชุมทราบ
๑.๒ เรื่องที่เลขานุการแจงที่ประชุมทราบ
ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม
ฝายเลขานุการ ไดส รุป มติก ารประชุม คณะกรรมการบริหารบัณฑิตศึก ษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลศรีวิชัย ครั้งที่ ๘/๒๕๖๐ เมื่อวันจันทรที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๐ ณ หองประชุม ศรีวิชัย อาคารสํานักงาน
อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

ที่ประชุมไดพิจารณา และมีขอเสนอแนะ ดังตอไปนี้
๑. แกไขรายชื่อผูมาประชุม ลําดับที่ ๘ จาก ผูชวยศาสตราจารยชุตินุช สุจริต เปน ผูชวยศาสตราจารย
ประเสิรฐ ทองหนูนุย
๒. แกไขรายนามผูไมมาประชุม เปน ผูไมมาประชุม
๓. ระเบียบวาระที่ ๖ ตัดขอความ “ดังนั้นมหาวิทยาลัยควรจะสรางระบบหรือวิธีการพิจารณาวาควรจะ
จัดซื้อครุภัณฑหรือไม” ออก
มติที่ประชุม แกไขและรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๘/๒๕๖๐ เมื่อวันจันทรที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๐
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อทราบ
๔.๑ รายงานการติดตามผลการดําเนินงานตามมติคณะกรรมการบริหารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
ตามที่คณะกรรมการบริหารบัณฑิตศึกษา ไดมีขอเสนอแนะใหฝายเลขานุการคณะกรรมการบริหาร
บัณฑิตศึกษา เสนอผลการดําเนินงานตามมติคณะกรรมการบริหารบัณฑิตศึกษา เพื่อทราบ นั้น
ฝายเลขานุการฯ จึงขอเสนอรายงานการติดตามผลการดําเนินงานตามมติคณะกรรมการฯ
รายละเอียดปรากฏตามตาราง
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
มติที่ประชุม รับทราบ

รายงานการติดตามผลการดําเนินงานตามมติคณะกรรมการบริหารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
ลําดับ
๑.

การประชุมครั้งที่

๒.
๘/๒๕๖๐
๔ ธันวาคม ๒๕๖๐
๓.

เรื่อง/มติทปี่ ระชุม
๔.๒ แจงผลการสอบวิทยานิพนธ สาขาวิชาเทคโนโลยี
การจัดการสิ่งแวดลอม จํานวน ๓ ราย ดังนี้
๑. นายพรเทพ ลิ่มมณีรัตน
๒. นางสาวจันทิมา รอดภัย
๓. นางสาวลัดดาวัลย แกวสงแสง
มติที่ประชุม รับทราบ และใหแกไขตามขอเสนอแนะ
ของคณะกรรมการบริหารบัณฑิตศึกษา
๕.๑ พิจารณาเรื่องขออนุมัติชื่อเรื่องและแตงตั้งอาจารย
ที่ปรึกษาการคนควาอิสระ สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ
ขนาดกลางและขนาดยอม
มติที่ประชุม ไมอนุมัติ และใหเสนอที่ประชุมใหม
๕.๒ พิจารณาเรื่องขออนุมัติแตงตัง้ คณะกรรมการสอบ
โครงรางการคนควาอิสระ สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ
ขนาดกลางและขนาดยอม จํานวน ๒ ราย ดังนี้
๑. นางสาวอัจติมา อาจหาญ
๒. นางสาวนิศารัตน เสงนนท
มติที่ประชุม อนุมัติ และใหแกไขตามขอเสนอแนะของ
คณะกรรมการบริหารบัณฑิตศึกษา

ผูรับผิดชอบ

เลขานุการ

ผลการดําเนินงาน
แจงมติทปี่ ระชุมคณะกรรมการ
บริหารบัณฑิตศึกษาไปยังคณะแลว
ตามหนังสือที่ ศธ ๐๕๘๔.๑๓/๑๘๘๒
ลงวันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๐

แจงมติทปี่ ระชุมคณะกรรมการ
บริหารบัณฑิตศึกษาไปยังคณะแลว
ตามหนังสือที่ ศธ ๐๕๘๔.๑๓/๑๗๐๐
ลงวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๐
แจงมติทปี่ ระชุมคณะกรรมการ
บริหารบัณฑิตศึกษาไปยังคณะแลว
ตามหนังสือที่ ศธ ๐๕๘๔.๑๓/๑๘๗๗
ลงวันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๐

หมายเหตุ

รายงานการติดตามผลการดําเนินงานตามมติคณะกรรมการบริหารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
ลําดับ
๕.

๖.

๗.

การประชุมครั้งที่

๘/๒๕๖๐
๔ ธันวาคม ๒๕๖๐

เรื่อง/มติที่ประชุม
๕.๓ พิจารณาเรื่องขออนุมัติแตงตั้งคณะกรรมการสอบ
โครงรางวิทยานิพนธ สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ
ขนาดกลางและขนาดยอม จํานวน ๒ ราย ดังนี้
๑. นายตรัยตาฬ กาฬวงศ
๒. นางสาวกัญญภาสกรณ พรอัครเศรษฐ
มติที่ประชุม อนุมัติ และใหแกไขตามขอเสนอแนะของ
คณะกรรมการบริหารบัณฑิตศึกษา
๕.๔ พิจารณาเรื่องขออนุมัติแตงตั้งคณะกรรมการสอบ
การคนควาอิสระ สาขาวิชาการจัดการธุรกิจขนาดกลาง
และขนาดยอม ของนางสาวหนึ่งฤทัย จันทรแกว
มติที่ประชุม อนุมัติ
๕.๕ พิจารณาเรื่องขอสอบวิทยานิพนธ สาขาวิชา
การจัดการธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอม ของนางสาว
ธิดารัตน เปนไชย
มติที่ประชุม

ผูรบั ผิดชอบ

ผลการดําเนินงาน
แจงมติทปี่ ระชุมคณะกรรมการ
บริหารบัณฑิตศึกษาไปยังคณะแลว
ตามหนังสือที่ ศธ ๐๕๘๔.๑๓/๑๘๗๗
ลงวันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๐

เลขานุการ

แจงมติทปี่ ระชุมคณะกรรมการ
บริหารบัณฑิตศึกษาไปยังคณะแลว
ตามหนังสือที่ ศธ ๐๕๘๔.๑๓/๑๘๗๗
ลงวันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๐
แจงมติทปี่ ระชุมคณะกรรมการ
บริหารบัณฑิตศึกษาไปยังคณะแลว
ตามหนังสือที่ ศธ ๐๕๘๔.๑๓/๑๘๗๗
ลงวันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๐

หมายเหตุ

๔.๒ แจงผลการสอบโครงรางวิทยานิพนธ สาขาวิชาสัตวศาสตร
ดวย นายฐิติพงษ นกแกว นัก ศึก ษาหลัก สูตรวิท ยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร
ไดดําเนินการสอบ เมื่อวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ซึ่งคณะกรรมการสอบไดพิจารณาใหผานโดยตองแกไข
คณะเกษตรศาสตร มีความประสงคขอแจงผลการสอบโครงรางวิทยานิพนธ
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
มติที่ประชุม รับทราบ
๔.๓ แจงผลการสอบวิทยานิพนธ สาขาวิชาสัตวศาสตร
ดว ยนายนั ฐ วุ ธ มากศรี นั ก ศึ ก ษาหลัก สู ต รวิ ท ยาศาสตรมหาบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าสั ต วศาสตร
ไดดําเนินการสอบ เมื่อวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ซึ่งคณะกรรมการสอบไดพิจารณาใหผานโดยตองแกไข
คณะเกษตรศาสตร มีความประสงคขอแจงผลการสอบวิทยานิพนธ
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
มติที่ประชุม รับทราบ
๔.๔ แจงผลการสอบวิทยานิพนธ สาขาวิชาการจัดการธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอม
ดวยนางสาวธิดารัตน เปนไชย นักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ
ธุร กิจ ขนาดกลางและขนาดยอม ไดดําเนินการสอบ เมื่อวันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๖๐ ซึ่ง คณะกรรมการสอบ
ไดพิจารณาใหผานโดยตองแกไข
คณะบริหารธุรกิจ มีความประสงคขอแจงผลการสอบวิทยานิพนธ
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
ที่ประชุมไดพิจารณา และมีขอเสนอแนะ ดังตอไปนี้
๑. แบบฟอรมรายละเอียดแนบแบบแจงผลการสอบวิทยานิพนธใหกรอกขอมูลดวยการพิมพ
๒. แบบแจงผลการสอบวิทยานิพนธ (บว.5) ชื่อวิทยานิพนธภาษาอังกฤษ ใหใสคําวา “to”
หนาคําวา “Purchase”
มติที่ประชุม รับทราบ และใหแกไขตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการบริหารบัณฑิตศึกษา
๔.๕ ชีแ้ จงขอมูลการเผยแพรผลงานวิทยานิพนธ สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
จากการประชุ ม คณะกรรมการบริ ห ารบั ณ ฑิ ต ศึ ก ษา ครั้ ง ที่ ๗/๒๕๖๐ เมื่ อ วั น จั น ทร ที่ ๖
พฤศจิก ายน ๒๕๖๐ ระเบียบวาระที่ ๕.๖ พิจารณาเรื่องขอมูล การเผยแพรผลงานวิท ยานิพนธ สาขาวิชา
เทคโนโลยีชีวภาพ จํานวน ๓ ราย ดังนี้
๑. นางสาวปยพร สิงขรัตน
๒. นางสาวปาริฉัตร นิลอุปถัมภ
๓. นางสาวพิมพชนา วงศพิศาล
ที่ประชุมไดพิจารณา และมีขอเสนอแนะ ดังตอไปนี้
๑. นางสาวปยพร สิงขรัตน ที่ประชุมมีขอสังเกตวา เชื้อราที่ปรากฏในหัวขอวิทยานิพนธไมตรงกับ
เชื้อราที่ตีพิมพเผยแพร ใหดําเนินการแกไขตามหลักของการตีพิมพเผยแพร เพื่อไมใหเกิดความคลาดเคลื่อนทาง
วิชาการ
๒. นางสาวปาริฉัตร นิลอุปถัมภ ที่ประชุมอนุมัติ
๓. นางสาวพิมพชนก วงศพิศาล ที่ประชุมอนุมัติ
มติที่ประชุม อนุมัติ และใหแกไขตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการบริหารบัณฑิตศึกษา
คณะอุตสาหกรรมเกษตร มีความประสงคขอชี้แจงขอมูลการเผยแพรผลงานวิทยานิพนธ
ของนางสาวปยพร สิงขรัตน
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ที่ประชุมไดพิจารณา และมีขอเสนอแนะ ดังตอไปนี้
- ใหอาจารยทปี่ รึกษาวิทยานิพนธ จัดทําหนังสือไปยังหนวยงานที่นักศึกษาไดไปเผยแพรขอมูล
ผลงานวิทยานิพนธใหเปนลายลักษณอักษร เพื่อขอปรับแกไขเอกสารใหถูกตอง
มติที่ประชุม อนุมัติ และใหแกไขตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการบริหารบัณฑิตศึกษา
ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
๕.๑ พิจารณาเรื่องขออนุมัตชิ ื่อเรื่องและแตงตั้งอาจารยที่ปรึกษาการคนควาอิสระ สาขาวิชา
การจัดการธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอม
ดวย นางสาวมนฤดี มณีโชติ นัก ศึกษาหลักสูตรบริห ารธุรกิจ มหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ
ธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอม ไดขออนุมัติชื่อเรื่องและแตงตั้งอาจารยที่ปรึกษาการคนควาอิสระ
คณะบริหารธุรกิจ มีความประสงคขออนุมัตชิ ื่อเรื่องและแตงตั้งอาจารยที่ปรึกษาการคนควาอิสระ
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา
ที่ประชุมไดพิจารณา และมีขอเสนอแนะ ดังตอไปนี้
๑. แกไขชื่อเรือ่ งวิทยานิพนธภาษาไทย ดังนี้
เดิม
- กลยุทธการสือ่ สารการตลาดแบบบูรณาการที่สง ผลตอพฤติกรรมของลูกคาในการใชบริการ เค เอส
อาร สปา คารคลีน
ใหม
๑. กลยุทธการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการทีส่ งผลตอพฤติกรรมของลูกคา เค เอส อาร สปา
คารคลีน
๒. ปรับแกวัตถุประสงคของการศึกษา เชน ศึกษาปจจัยของกลยุทธการสื่อสารแบบบูรณาการทีม่ ี
ตอการตลาด
มติที่ประชุม อนุมัติ และใหแกไขตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการบริหารบัณฑิตศึกษา
๕.๒ พิจารณาเรื่องขออนุมัตเิ ปลี่ยนแปลงชื่อเรื่องวิทยานิพนธ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
ดวย นัก ศึก ษาหลั ก สูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา ไดขออนุมั ติ
เปลี่ยนแปลงชื่อเรื่องและงานวิทยานิพนธใหม ซึ่งเปนงานวิจัยที่ใกลตัว ตรงกับการปฏิบัติงานและสามารถ
นํามาใชไดจริง
คณะวิศวกรรมศาสตร มีความประสงคขออนุมัตเิ ปลี่ยนแปลงชื่อเรื่องวิทยานิพนธ จํานวน ๒ ราย
ดังนี้
๑. นายสกล สิงหโรทัย
๒. นายวุฒนิ ันทน จงจิตร
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา
มติที่ประชุม คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตรขอถอนวาระ
๕.๓ พิจารณาเรื่องขออนุมัติแตงตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ สาขาวิชาการจัดการ
ธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอม
ดวย นายวัชรินทร สงสังข นักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ
ขนาดกลางและขนาดยอม ไดขออนุมัติแตงตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ
คณะบริหารธุรกิจ มีความประสงคขออนุมัติแตงตัง้ คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา
มติที่ประชุม อนุมัติ

๕.๔ พิจารณาเรื่องขออนุมัติแตงตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
ดวย นายเปรมณัช ชุมพรอม นักศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรม
โยธา ไดขออนุมัติแตงตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ
คณะวิศวกรรมศาสตร มีความประสงคขออนุมัติแตงตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา
มติที่ประชุม อนุมัติ
๕.๕ พิจารณาเรื่องขอสอบวิทยานิพนธ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
ดวย นายเปรมณัช ชุมพรอม นักศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรม
โยธา ไดขอสอบวิทยานิพนธ ในวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๑
คณะวิศวกรรมศาสตร มีความประสงคขอสอบวิทยานิพนธ
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา
มติที่ประชุม อนุมัติ
๕.๖ พิจารณาเรื่องขอขยายเวลาการจัดสงวิทยานิพนธฉบับสมบูรณ สาขาวิชาเทคโนโลยี
ชีวภาพ
ดวย นักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ ไดดําเนินการสอบ
วิท ยานิ พนธ เมื่อวัน ที่ ๕ ตุล าคม ๒๕๖๐ และวันที่ ๑๑ ตุ ล าคม ๒๕๖๐ ไปแลวนั้น คณะกรรมการสอบ
วิทยานิพนธเห็นวาควรใหเวลา ๖๐ วัน สําหรับแกไข ซึ่งครบกําหนดการสงเลมวิทยานิพนธแลวเมื่อวันที่ ๔
ธันวาคม ๒๕๖๐และวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๐ แตเ นื่องจากนัก ศึก ษาอยูในระหวางการดําเนินการแกไข
วิทยานิพนธ
คณะอุตสาหกรรมเกษตร มีความประสงคขอขยายเวลาการจัดสงวิทยานิพนธฉบับสมบูรณ จํานวน
๓ ราย ดังนี้
๑. นางสาวปยพร สิงขรัตน
๒. นางสาวปาริฉัตร นิลอุปถัมภ
๓. นางสาวพิมพชนา วงศพิศาล
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา
ที่ประชุมไดพิจารณา และมีขอเสนอแนะ ดังตอไปนี้
๑. นางสาวปาริฉัตร นิลอุปถัมภ ขอขยายเวลาการสงวิทยานิพนธ จากเดิม วันที่ ๔ ธันวาคม
๒๕๖๐ เปน วันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๑
๒. นางสาวปยพร สิงขรัตน และนางสาวพิมพชนา วงศพิศาล ขอขยายเวลาการสงวิทยานิพนธ
จากเดิม วันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๐ เปน วันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๑
มติที่ประชุม อนุมัติ
๕.๗ พิจารณาเรื่องใหความเห็นชอบเปลี่ยนแปลงอาจารยประจําหลักสูตร หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการเพาะเลีย้ งสัตวน้ําและการจัดการทรัพยากรประมง (หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. 2559)
ตามประกาศกระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร เรื่ อง กรอบมาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ ร ะดั บ อุ ดมศึ ก ษาแห ง ชาติ
พ.ศ. ๒๕๕๒ กําหนดใหส ถาบันอุด มศึก ษามีก ารพัฒ นาหลัก สูต รอยางตอเนื่อ ง เพื่ อใหทุก หลัก สูต รมีก าร
ดําเนินงานเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา ซึ่งกําหนดใหมีการประเมินผลตามตัวบงชี้ผล
การดําเนินงานตามประกาศมาตรฐานคุณวุฒิสาขา หรือ สาขาวิชา เพื่อใหการดําเนินงานของหลักสูตรเปนไป
ตามเกณฑมาตรฐานที่กําหนดสูเปาหมายในการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ นั้น

คณะเกษตรศาสตร มีความประสงคขอเสนอใหความเห็นชอบเปลี่ ยนแปลงอาจารยป ระจํ า
หลักสูตร หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําและการจัดการทรัพยากรประมง
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559)
เปลี่ยนแปลงอาจารยประจําหลักสูตร
จากเดิม นายธีรวุฒิ เลิศสุทธิชวาล เปลี่ยนเปน นางสาวนิอร จิรพงศธรกุล
เนื่องจาก นายธีรวุฒิ เลิศสุทธิชวาล ไดลาออก
ที่ประชุมไดพิจารณา และมีขอเสนอแนะ ดังตอไปนี้
- นางสาวนิอร จิรพงศธรกุล ใหตรวจสอบวุฒิการศึกษาที่จบระดับปริญญาเอก วาจบสาขาวิชา
ชีวเคมี หรือเทคโนโลยีชีวภาพ
มติที่ประชุม อนุมัติ และใหนําเสนอสภาวิชาการ
๕.๘ พิจารณาเรื่องการจัดเก็บขอมูลวิทยานิพนธ/การคนควาอิสระ ในระบบออนไลน
เลขานุการ มีความประสงคขอเสนอการจัดเก็บขอมูลวิทยานิพนธ/การคนควาอิสระ ในระบบ
ออนไลน โดยใหคณะ/วิทยาลัย ทีจ่ ัดการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษา ดําเนินการจัดสงขอมูลในรูปแบบ
เอกสารอิเล็กทรอนิกส เพื่อจัดเก็บขอมูลของนักศึกษาตัง้ แตเริ่มเขาศึกษาจนสําเร็จการศึกษา
ที่ประชุมไดพิจารณา และมีขอเสนอแนะ ดังตอไปนี้
- เว็บไซตบัณฑิตศึกษาควรแยกออกจากเว็บไซตของสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน
เพื่อสะดวกตอการเขาใชงาน
มติที่ประชุม อนุมัติ
ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่น ๆ
เลิกประชุมเวลา ๑๓.๐๐ น.
นางสาวภัสธนมนท เลาหสกุล
นายพิทักษ สถิตวรรธนะ

ผูบันทึกรายงานการประชุม
ผูตรวจรายงานการประชุม

