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รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารบัณฑิตศกึษา 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

คร้ังท่ี ๘/๒๕๖๒ 
วันจันทรที่ ๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๒ 

ณ หองประชุมศรีวิชัย อาคารสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  
----------------------------------------- 

ผูมาประชุม 
๑. ผูชวยศาสตราจารยยุทธนา พงษพิริยะเดชะ ประธานกรรมการ 
๒. ศาสตราจารยเสาวภา อังสภุานิช กรรมการ  
๓. รองศาสตราจารยสายัณห  สดุดี กรรมการ  
๔. รองศาสตราจารยไพบูลย ธรรมรัตนวาสิก กรรมการ 
๕. รองศาสตราจารยอําพร วิริยโกศล  กรรมการ  
๖.  รองศาสตราจารยจรูญ เจริญเนตรกุล กรรมการ 
๗.  ผูชวยศาสตราจารยสมคิด ชัยเพชร กรรมการ 
๘. ผูชวยศาสตราจารยชัยนันท  ปญญาวุทโส กรรมการ 
๙. ผูชวยศาสตราจารยประเสริฐ ทองหนูนุย กรรมการ 

๑๐. ผูชวยศาสตราจารยพิเชษฐ พรหมใหม  กรรมการ 
๑๑. ผูชวยศาสตราจารยภาณุ พรอมพุทธางกูร กรรมการ 
๑๒. นายโกสินทร ทีปรักษพันธ กรรมการ 
๑๓. นางสาวกิตติมา ตันติหาชัย กรรมการ 
๑๔. นายพิทักษ สถิตวรรธนะ เลขานุการ 

ผูไมมาประชุม  
๑. รองศาสตราจารยประดิษฐ มีสุข 
๒. ผูชวยศาสตราจารยอภิรกัษ สงรักษ 
๓. ผูชวยศาสตราจารยอภิญญา วณิชพันธุ 

เริ่มประชุมเวลา  ๑๓.๓๐  น. 

   - เมื่อคณะกรรมการบริหารบัณฑิตศึกษามาครบองคประชุม ประธานกลาวเปดการประชุมและ
ดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้ 

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องแจงที่ประชุมทราบ 

  ๑.๑ เรื่องที่ประธานแจงที่ประชุมทราบ 
   -  
 ๑.๒  เรื่องที่เลขานกุารแจงที่ประชุมทราบ    
   -  
 
 
 
 

 



ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
  ๒.๑ รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ศรีวิชัย ครั้งที่ ๗/๒๕๖๒ เม่ือจันทรที่  ๗ ตุลาคม ๒๕๖๒ ณ หองประชุมศรีวิชัย อาคารสํานักงานอธิการบดี 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย    

  มติที่ประชุม  รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๗/๒๕๖๒ เม่ือจันทรที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๖๒     

ระเบียบวาระท่ี ๓ เร่ืองสืบเนื่อง  
  -  

ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องเสนอเพ่ือทราบ 
 ๔.๑ รายงานการติดตามผลการดําเนินงานตามมติคณะกรรมการบริหารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
 ตามที่คณะกรรมการบริหารบัณฑิตศึกษา ไดมีขอเสนอแนะใหฝายเลขานุการคณะกรรมการบริหาร
บัณฑิตศกึษา เสนอผลการดาํเนินงานตามมติคณะกรรมการบริหารบัณฑติศึกษา เพ่ือทราบ นั้น 
 ฝายเลขานุการฯ จึงขอเสนอรายงานการติดตามผลการดําเนินงานตามมติคณะกรรมการฯ  
 รายละเอียดปรากฏตามตาราง 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 

 มติที่ประชุม  รับทราบ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

รายงานการติดตามผลการดําเนินงานตามมติคณะกรรมการบริหารบัณฑติศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
คร้ังที่ ๗/๒๕๖๒ เม่ือจันทรท่ี ๗ ตุลาคม ๒๕๖๒ 

 
ลําดับ เร่ือง/มติท่ีประชุม ผูรับผิดชอบ ผลการดําเนินงาน หมายเหตุ 

๑. ๔.๒ แจงผลการสอบวิทยานิพนธ สาขาวชิาการจัดการธุรกิจขนาดกลางและ
ขนาดยอม คณะบริหารธรุกิจ จํานวน ๒ ราย ดังนี้ 
๑. นายตรัยตาฬ กาฬวงศ  ๒. นายวัชรินทร สงสังข     
มติท่ีประชมุ  รับทราบ   

สํานักสงเสริมวิชาการ
และงานทะเบียน 

แจงมติท่ีประชุมคณะกรรมการ
บริหารบัณฑิตศึกษาไปยังคณะ 
ตามหนังสือที่ อว ๐๖๕๕.๑๓/๑๖๑๔ 
ลงวนัที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๒  

 

๒. ๕.๑ พิจารณาเร่ืองขออนุมัติชื่อเรื่องและแตงตั้งอาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ 
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอม คณะบริหารธุรกิจ 
นางสาวสุภนิดา จารุพันธ  
มติท่ีประชุม  คณบดีคณะบริหารธุรกิจ ขอถอนวาระ             

สํานักสงเสริมวิชาการ
และงานทะเบียน 

แจงมติท่ีประชุมคณะกรรมการ
บริหารบัณฑิตศึกษาไปยังคณะ 
ตามหนังสือที่ อว ๐๖๕๕.๑๓/๑๖๑๔ 
ลงวนัที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๒            

 

๓. ๕.๒ พิจารณาเรื่องขออนุมัติแตงตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ สาขาวิชา
การจัดการธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอม คณะบริหารธุรกิจ จํานวน ๒ ราย 
ดังนี้ 
๑. นางสาวพิมพอักษร แกวภักด ี  ๒. นางสาวนฤมล ทองกอบสม       
มติที่ประชุม  เห็นชอบ             

สํานักสงเสริมวิชาการ
และงานทะเบียน 

แจงมติท่ีประชุมคณะกรรมการ
บริหารบัณฑิตศึกษาไปยังคณะ 
ตามหนังสือที่ อว ๐๖๕๕.๑๓/๑๖๑๔ 
ลงวนัที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๒                 

 

๔. ๕.๓ พิจารณาเรื่องขออนุมัติแตงตั้งคณะกรรมการสอบการคนควาอิสระ 
สาขาวชิาการจัดการธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอม คณะบริหารธุรกิจ 
นางสาวโฉมลักษณา สุวรรณกาญจน    
มติท่ีประชุม  เห็นชอบ  

สํานักสงเสริมวิชาการ
และงานทะเบียน 

แจงมติท่ีประชุมคณะกรรมการ
บริหารบัณฑิตศึกษาไปยังคณะ 
ตามหนังสือที่ อว ๐๖๕๕.๑๓/๑๖๑๔ 
ลงวนัที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๒                 

 

๕ ๕.๔ พิจารณาเร่ืองขออนุมัติแตงตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ สาขาวิชา
วิศวกรรมโยธา คณะวศิวกรรมศาสตร จํานวน ๒ ราย ดังนี ้
๑. นายขจรพงศ น่ิมนวล   ๒. นายทวีศักดิ์ ทองขวญั 

สํานักสงเสริมวิชาการ
และงานทะเบียน 

แจงมติท่ีประชุมคณะกรรมการ
บริหารบัณฑิตศึกษาไปยังคณะ 
ตามหนังสือที่ อว ๐๖๕๕.๑๓/๑๖๑๕ 
ลงวนัที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๒                 

 

 



 

 

 

รายงานการติดตามผลการดําเนินงานตามมติคณะกรรมการบริหารบัณฑติศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
คร้ังที่ ๗/๒๕๖๒ เม่ือจันทรท่ี ๗ ตุลาคม ๒๕๖๒ 

 
ลําดับ เร่ือง/มติท่ีประชุม ผูรับผิดชอบ ผลการดําเนินงาน หมายเหตุ 

๖. ๕.๕ พิจารณาเรื่องขออนุมัติแตงตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ สาขาวิชา
สัตวศาสตร คณะเกษตรศาสตร นายฐิติพงษ นกแกว     
มติท่ีประชุม  เห็นชอบ   

สํานักสงเสริมวิชาการ
และงานทะเบียน 

แจงมติท่ีประชุมคณะกรรมการ
บริหารบัณฑิตศึกษาไปยังคณะ 
ตามหนังสือที่ อว ๐๖๕๕.๑๓/๑๖๑๖ 
ลงวนัที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๒   

 

๗. ๕.๖ พิจารณาเร่ืองขออนุมัติแตงตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ 
สาขาวิชาการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําและการจัดการทรัพยากรประมง 
คณะเกษตรศาสตร นางสาวณัฎนิชา เมืองกาญจน 
มติท่ีประชุม  เห็นชอบ และใหแกไขตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการ 
บริหารบัณฑิตศึกษา              

สํานักสงเสริมวิชาการ
และงานทะเบียน 

แจงมติท่ีประชุมคณะกรรมการ
บริหารบัณฑิตศึกษาไปยังคณะ 
ตามหนังสือที่ อว ๐๖๕๕.๑๓/๑๖๑๖ 
ลงวนัที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๒            

 

๘. ๕.๗ พิจารณาเรื่องขอสอบวิทยานิพนธ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา 
คณะวิศวกรรมศาสตร จํานวน ๒ ราย ดังนี้ 
๑. นายขจรพงศ น่ิมนวล  ๒. นายทวศัีกดิ์ ทองขวญั   
มติที่ประชุม  เห็นชอบ             

สํานักสงเสริมวิชาการ
และงานทะเบียน 

แจงมติท่ีประชุมคณะกรรมการ
บริหารบัณฑิตศึกษาไปยังคณะ 
ตามหนังสือที่ อว ๐๖๕๕.๑๓/๑๖๑๕ 
ลงวนัที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๒             

 

๙. ๕.๘ พิจารณาเรื่องขอสอบวทิยานิพนธ สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช 
คณะเกษตรศาสตร นางสาวมัตตนา กลาคง   
มติท่ีประชุม  เห็นชอบ  

สํานักสงเสริมวิชาการ
และงานทะเบียน 

แจงมติท่ีประชุมคณะกรรมการ
บริหารบัณฑิตศึกษาไปยังคณะ 
ตามหนังสือที่ อว ๐๖๕๕.๑๓/๑๖๑๕ 
ลงวนัที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๒                 

 



 

 

 

รายงานการติดตามผลการดําเนินงานตามมติคณะกรรมการบริหารบัณฑติศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
คร้ังที่ ๗/๒๕๖๒ เม่ือจันทรท่ี ๗ ตุลาคม ๒๕๖๒ 

 
ลําดับ เร่ือง/มติท่ีประชุม ผูรับผดิชอบ ผลการดําเนินงาน หมายเหตุ 
๑๐. ๕.๙ พิจารณาเรื่องใหความเห็นชอบอาจารยประจํา หลักสูตรบริหารธุรกิจ

มหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอม (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2559) คณะบริหารธุรกิจ  
มติที่ประชมุ  คณบดีคณะบริหารธุรกิจ ขอถอนวาระ              

สํานักสงเสริมวิชาการ
และงานทะเบียน 

แจงมติทีป่ระชุมคณะกรรมการบริหารบัณฑิตศึกษาไป
ยังคณะ 
ตามหนังสือท่ี อว ๐๖๕๕.๑๓/๑๖๑๔ 
ลงวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๒           

 



 

 

 ๔.๒  แจงผลการสอบโครงรางวิทยานิพนธ สาขาวิชาการเพาะเลี้ยงสัตวนํ้าและการจัดการทรัพยากร
ประมง 
 ดวย นางสาวชัชชษา เทพอุบล นักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําและ
การจัดการทรพัยากรประมง ไดดําเนินการสอบโครงรางวิทยานิพนธ เมื่อวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒  
 คณะเกษตรศาสตร มีความประสงคขอแจงผลการสอบโครงรางวิทยานิพนธ      
 จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 

 มติที่ประชุม  รับทราบ  

 ๔.๓  แจงผลการสอบวิทยานิพนธ สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช 

 ดวย นางสาวมัตตนา กลาคง นักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑติ สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช ได
ดําเนินการสอบวิทยานิพนธ เมื่อวันท่ี ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๒ 

 คณะเกษตรศาสตร มีความประสงคขอแจงผลการสอบวิทยานิพนธ 
           จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 

 มติที่ประชุม  รับทราบ 

 ๔.๔  แจงผลการสอบประมวลความรู สาขาวิชาการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําและการจัดการทรัพยากรประมง 

 ดวย นางสาวณัฎนิชา เมืองกาญจน นักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการเพาะเลี้ยงสัตว
น้ําและการจัดการทรัพยากรประมง ไดดําเนินการสอบประมวลความรู เมื่อวันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๖๒ 

 คณะเกษตรศาสตร มีความประสงคขอแจงผลการสอบประมวลความรู 
           จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 

 มติที่ประชุม  รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา 
๕.๑  พิจารณาเร่ืองขออนุมัติชื่อเร่ืองและแตงต้ังอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ สาขาวิชาการจัดการ

ธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอม 

 ดวย นักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอม 
ไดขออนุมัติชื่อเรื่องและแตงตั้งอาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ 

 คณะบริหารธุรกิจ มีความประสงคขออนุมัติชื่อเร่ืองและแตงตั้งอาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ จํานวน ๒ ราย 
ดังนี้ 

 ๑. นายมังกร แกวลอย                                   ๒. นางสาวสุภนิดา จารุพันธ 
 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา  

           ขอเสนอแนะที่ประชุม 

 ๑. นายมังกร แกวลอย แกไขตามขอเสนอแนะดังนี้  
 เดิม 

 - แนวทางการพัฒนาคุณภาพการบริการของธุรกิจสนามฟุตบอลหญาเทียมในจังหวัดสงขลา 

 - Guidelines for Servide Quality Development of Artificial Turt Football Field in Songkhla  
 Province 

 ใหม 
 - Guidelines on the Service Quality Development of Artificial Turt Football Fields 

 Business in Songkhla  
 



 

 

 มติที่ประชุม  ไมเห็นชอบ และใหปรบัปรุงการเขียน Concept paper ใหมีกรอบแนวคิด ระเบียบวิธีวิจัย  
ใหปรากฏในหัวขอที่ ๒ ความสําคัญและที่มาของหัวขอวิจัย และเพิ่มแหลงขอมูลที่เกี่ยวของในการจัดทํางานวิจัย    
 ๒. นางสาวสุภนิดา จารพุันธ แกไขตามขอเสนอแนะดังนี้  
 เดิม 

 - ผลกระทบจากการปลอยสินเชื่อเพ่ือที่อยูอาศัยตอปริมาณยอดคงคางสินเชื่อดวยคุณภาพของธนาคาร 
 กสิกรไทยในจังหวัดสงขลา 

 - The impact of Non-performing Loans on Bank Lending Behaviour : Evindence from  
 Kasikorn Bank in Songhla Province  
 ใหม 
 - The impact of Non-performing Loans on Bank Lending Behaviour : Evindence from 
 Kasikorn Bank in Songkhla Province   
 มติที่ประชุม  ไมเห็นชอบ และใหปรบัปรุงการเขียน Concept paper ใหมีกรอบแนวคิด ระเบียบวิธีวิจัย 
ใหปรากฏในหัวขอที่ ๒ ความสําคัญและที่มาของหัวขอวิจัย โดยเพิ่มแหลงขอมูลที่เก่ียวของในการจัดทํางานวิจัย 
สําหรบัชื่อเรื่องวิทยานิพนธภาษาไทย และไมควรระบุชื่อหนวยงาน เนื่องจากจะมีผลตอการเผยแพรงานวิจัย 
ในอนาคต 

มติที่ประชุม  ไมเห็นชอบ และใหนําเสนอเขาที่ประชุม 

 ๕.๒  พิจารณาเร่ืองขออนุมัติแตงตั้งคณะกรรมการสอบโครงรางวิทยานิพนธ สาขาวิชาการเพาะเลี้ยง
สัตวน้ําและการจัดการทรัพยากรประมง 

 ดวย นางสาวจิราพร วรรณะ นักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําและ
การจัดการทรัพยากรประมง ไดขออนุมัติแตงตั้งคณะกรรมการสอบโครงรางวิทยานิพนธ 

 คณะเกษตรศาสตร มีความประสงคขออนุมัติแตงตั้งคณะกรรมการสอบโครงรางวิทยานิพนธ 
 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา 

 มติที่ประชุม  เห็นชอบ    

 ๕.๓  พิจารณาเร่ืองขอสอบวิทยานิพนธ สาขาวิชาการเพาะเล้ียงสัตวน้ําและการจัดการทรัพยากรประมง 

 ดวย นางสาวณัฎนิชา เมืองกาญจน นักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการเพาะเลี้ยงสัตว
น้ําและการจัดการทรัพยากรประมง ไดขอสอบวิทยานิพนธ ในวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ 

 คณะเกษตรศาสตร มีความประสงคขอสอบวิทยานิพนธ 
 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา 

 ขอเสนอแนะที่ประชุม 

 - แกไขจาก Controled เปน Controlled 

            มติที่ประชุม เห็นชอบ  

 ๕.๔  พิจารณาเรื่องการอนุมัติการสําเร็จการศกึษา สาขาวิชาการจัดการธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอม  
 ดวย นักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอม 
ไดดําเนินการสอบวิทยานิพนธเปนที่เรียบรอยแลว จํานวน ๕ ราย ดังน้ี 
 ๑. นางสาวขวัญใจ เศรษฐชวย  ๒. นายวัชรินทร สงสังข 
 ๓. นายประณิธาน วารีกุล    ๔. นายชลภัทร ยุติวงศสันติ 
 ๕. นายภูริณัฐ ทองคงแกว  
 



 

 

 คณะบริหารธุรกิจ ขอสงแบบฟอรมดังนี้ 
 ๑. แบบตรวจสอบวิทยานิพนธ สําหรับนักศึกษาหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัย  
  เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
 ๒. แบบตรวจสอบการสําเร็จการศึกษา การอนุมัติปริญญาและขอรับปรญิญาสําหรับนักศึกษา 
  หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย   
 ๓. แบบแจงผลการตรวจสอบหนี้สินกับมหาวิทยาลัย (Clearance Form)  
 ๔. แบบสํารวจกอนสําเร็จการศึกษา (Exit Survey) 
 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา 

            มติที่ประชุม  เห็นชอบ และนําเสนอสภาวิชาการตอไป   

 ๕.๕  พิจารณาเรื่องการอนุมัติการสําเร็จการศกึษา สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช  
 ดวย นางสาวมัตตนา กลาคง นักศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยี 
การผลิตพืช ไดดําเนินการสอบวิทยานิพนธเปนที่เรียบรอยแลว  
 คณะเกษตรศาสตร ขอสงแบบฟอรมดังนี้ 
 ๑. แบบตรวจสอบวิทยานิพนธ สําหรับนักศึกษาหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัย  
  เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
 ๒. แบบตรวจสอบการสําเร็จการศึกษา การอนุมัติปริญญาและขอรับปรญิญาสําหรับนักศึกษา 
  หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย   
 ๓. แบบแจงผลการตรวจสอบหนี้สินกับมหาวิทยาลัย (Clearance Form)  
 ๔. แบบสํารวจกอนสําเร็จการศึกษา (Exit Survey)  
 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา  
 ขอเสนอแนะที่ประชุม 

 - แกไขหนาปกวิทยานิพนธ โดยปรบัแกตัวอักษรจาก “ตัวหนา” เปน “ตัวปกติ” และตัด “the Degree” 
ไปขึ้นบรรทัดใหม ตามคูมือการเขียนและการพิมพวิทยานิพนธ 

 มติที่ประชุม  เห็นชอบ ใหแกไขตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการบริหารบัณฑิตศกึษา และนําเสนอ 
เขาสภาวิชาการตอไป 

ระเบียบวาระท่ี ๖ เรื่องอื่น ๆ 
 -  

เลิกประชุมเวลา ๑๕.๓๐ น. 
 นางสาวปญชนันท  เลาหสกุล      ผูจดรายงานการประชุม 
 นายพิทักษ  สถิตวรรธนะ  ผูตรวจรายงานการประชุม 


