h
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารบัณฑิตศึกษา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓
วันจันทรที่ ๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๒
ณ หองประชุมศรีวิชัย อาคารสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
----------------------------------------ผูม าประชุม
๑. ผูชวยศาสตราจารยยุทธนา
พงษพิริยะเดชะ
ประธานกรรมการ
๒. ศาสตราจารยเสาวภา
อังสุภานิช
กรรมการ
๓. รองศาสตราจารยสายัณห
สดุดี
กรรมการ
๔. รองศาสตราจารยสราวุธ
จริตงาม
กรรมการ
๕. ผูชวยศาสตราจารย รอยโท(หญิง)เกิดศิริ เจริญวิศาล
กรรมการ
๖. รองศาสตราจารยจรูญ
เจริญเนตรกุล
กรรมการ
๗. รองศาสตราจารยจารุวัฒน
เจริญจิต
กรรมการ
๘. ผูชวยศาสตราจารยสมคิด
ชัยเพชร
กรรมการ
๙. ผูชวยศาสตราจารยชัยนันท
ปญญาวุทโส
กรรมการ
๑๐. ผูชวยศาสตราจารยประเสริฐ
ทองหนูนุย
กรรมการ
๑๑. ผูชวยศาสตราจารยพิเชษฐ
พรหมใหม
กรรมการ
๑๒. ผูชวยศาสตราจารยภาณุ
พรอมพุทธางกูร
กรรมการ
๑๓. นางสาวกิตติมา
ตันติหาชัย
กรรมการ
๑๔ นายพิทักษ
สถิตวรรธนะ
เลขานุการ
ผูไมมาประชุม
๑. ผูชวยศาสตราจารยอภิรกั ษ

สงรักษ

เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๑๕ 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
ศรีวิ ชั ย ครั้ ง ที่ ๙/๒๕๖๒ เมื่ อ จั น ทร ที่ ๒ ธั น วาคม ๒๕๖๒ ณ ห อ งประชุ ม ศรี วิชั ย อาคารสํ านั ก งานอธิ ก ารบดี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๙/๒๕๖๒ เมื่อจันทรที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๖๒
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 ๙/๒๕๖๒ เมื่อจันทรที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๖๒
ลําดับ
เรื่อง/มติที่ประชุม
๑. ๓.๑ พิจารณาเรื่องขออนุมัติชื่อเรื่องและแตงตั้งอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอม คณะบริหารธุรกิจ
จํานวน ๒ ราย ดังนี้
๑. นายมังกร แกวลอย
๒. นางสาวสุภนิดา จารุพันธ
มติที่ประชุม เห็นชอบ และใหแกไขตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการ
บริหารบัณฑิตศึกษา
๒. ๔.๒ รายงานความกาวหนาวิทยานิพนธ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
คณะวิศวกรรมศาสตร จํานวน ๔ ราย ดังนี้
๑. นายกีรติกร อินทรักษ
๒. นายวิษุวฒ
ั น อายุสุข
๓. นายวิศรุต นุนเกลี้ยง
๔. นายวิทยา ยอดรักษ
มติที่ประชุม รับทราบ และใหแกไขตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการ
บริหารบัณฑิตศึกษา
๓. ๔.๓ แจงผลการสอบวิทยานิพนธ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
คณะวิศวกรรมศาสตร จํานวน ๒ ราย ดังนี้
๑. นายขจรพงศ นิ่มนวล
๒. นายทวีศักดิ์ ทองขวัญ
มติที่ประชุม รับทราบ
๔. ๔.๔ แจงผลการสอบวิทยานิพนธ สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดลอม
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการประมง นางสาววิกัญดา แสงเงิน
มติที่ประชุม รับทราบ

ผูรับผิดชอบ
สํานักสงเสริมวิชาการ
และงานทะเบียน

ผลการดําเนินงาน
แจงมติที่ประชุมคณะกรรมการ
บริหารบัณฑิตศึกษาไปยังคณะ
ตามหนังสือที่ อว ๐๖๕๕.๑๓/๑๙๑๙
ลงวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๒

สํานักสงเสริมวิชาการ
และงานทะเบียน

แจงมติที่ประชุมคณะกรรมการ
บริหารบัณฑิตศึกษาไปยังคณะ
ตามหนังสือที่ อว ๐๖๕๕.๑๓/๑๙๑๘
ลงวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๒

สํานักสงเสริมวิชาการ
และงานทะเบียน

แจงมติที่ประชุมคณะกรรมการ
บริหารบัณฑิตศึกษาไปยังคณะ
ตามหนังสือที่ อว ๐๖๕๕.๑๓/๑๙๑๘
ลงวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๒
แจงมติที่ประชุมคณะกรรมการ
บริหารบัณฑิตศึกษาไปยังคณะ
ตามหนังสือที่ อว ๐๖๕๕.๑๓/๑๙๒๐
ลงวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๒

สํานักสงเสริมวิชาการ
และงานทะเบียน

หมายเหตุ

รายงานการติดตามผลการดําเนินงานตามมติคณะกรรมการบริหารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
ครั้งที่ ๙/๒๕๖๒ เมื่อจันทรที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๖๒
ลําดับ
เรื่อง/มติที่ประชุม
๕. ๕.๑ พิจารณาเรื่องขออนุมัติชื่อเรื่องและแตงตั้งอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอม คณะบริหารธุรกิจ
นางสาวอักษราภัค หองโสภา
มติที่ประชุม เห็นชอบ และใหแกไขตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการ
บริหารบัณฑิตศึกษา
๖. ๕.๒ พิจารณาเรื่องขออนุมัติเปลี่ยนแปลงชื่อเรื่องวิทยานิพนธ สาขาวิชา
วิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร นายขจรพงศ นิ่มนวล
มติที่ประชุม เห็นชอบ
๗.

ผูรับผิดชอบ
สํานักสงเสริมวิชาการ
และงานทะเบียน

ผลการดําเนินงาน
แจงมติที่ประชุมคณะกรรมการ
บริหารบัณฑิตศึกษาไปยังคณะ
ตามหนังสือที่ อว ๐๖๕๕.๑๓/๑๙๑๙
ลงวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๒

สํานักสงเสริมวิชาการ
และงานทะเบียน

แจงมติที่ประชุมคณะกรรมการ
บริหารบัณฑิตศึกษาไปยังคณะ
ตามหนังสือที่ อว ๐๖๕๕.๑๓/๑๙๑๘
ลงวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๒
แจงมติที่ประชุมคณะกรรมการ
บริหารบัณฑิตศึกษาไปยังคณะ
ตามหนังสือที่ อว ๐๖๕๕.๑๓/๑๙๒๑
ลงวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๒

๕.๓ พิจารณาเรื่องขอสอบวิทยานิพนธ สาขาวิชาสัตวศาสตร คณะเกษตรศาสตร สํานักสงเสริมวิชาการ
นายฐิติพงษ นกแกว
และงานทะเบียน
มติที่ประชุม เห็นชอบ

หมายเหตุ

๔.๒ แจงผลการสอบโครงรางวิทยานิพนธ สาขาวิชาการจัดการธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอม
ด วย นางสาวกั ญ ญภ าสกรณ พรอัครเศรษฐ นัก ศึกษาหลัก สูต รบริ หารธุรกิ จ สาขาวิ ช าการจัด การธุ รกิ จ
ขนาดกลางและขนาดยอม ไดสอบโครงรางวิทยานิพนธ เมื่อวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๒
คณะบริหารธุรกิจ มีความประสงคขอแจงผลการสอบโครงรางวิทยานิพนธ
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
มติที่ประชุม รับทราบ
๔.๓ แจงผลการสอบวิทยานิพนธ สาขาวิชาการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําและการจัดการทรัพยากรประมง
ดวย นางสาวณัฎนิชา เมืองกาญจน นักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการเพาะเลี้ยง
สัตวน้ําและการจัดการทรัพยากรประมง ไดสอบวิทยานิพนธ เมื่อวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๒
คณะเกษตรศาสตร มีความประสงคขอแจงผลการสอบวิทยานิพนธ
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
มติที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
๕.๑ พิจารณาเรื่องขออนุมัติชื่อเรื่องและแตงตั้งอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
ดวย จาสิบเอกชนาภัทร คุมภัย นักศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา ได
ขออนุมัติชื่อเรื่องและแตงตั้งอาจารยท่ปี รึกษาวิทยานิพนธ
คณะวิศวกรรมศาสตร มีความประสงคขออนุมัติชื่อเรื่องและแตงตั้งอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา
ขอเสนอแนะที่ประชุม
เดิม
- พฤติกรรมการรับน้ําหนักของคานหนาตัดประกอบชิ้นสวนแผนพื้นอัดแรงสําเร็จรูป
- Load resistance rehaviors of composites section beam made with precast prestressed
planks
ใหม
- Load resistance behavior of composite section beam made from precast prestressed
planks
มติที่ประชุม เห็นชอบ และใหแกไขตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการบริหารบัณฑิตศึกษา
๕.๒ พิจารณาเรื่องขออนุมัติชื่อเรื่องและแตงตั้งอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ สาขาวิชาการจัดการ
ธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอม
ดวย นักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอม
ไดขออนุมัติชื่อเรื่องและแตงตั้งอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ
คณะบริหารธุรกิจ มีความประสงคขออนุมัติชื่อเรื่องและแตงตั้งอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ จํานวน ๓ ราย
ดังนี้
๑. นางสาวพิชญาวีร ธิติจรัสชัย
๒. นางสาวรมยกร นพสุวรรณ
๓. นายพรรษวุฒิ สาครินทร
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอเสนอแนะที่ประชุม
๑. นางสาวพิชญาวีร ธิติจรัสชัย
เดิม
- การพัฒนาบรรจุภัณฑและการสื่อสารตราสินคาที่สงผลตอการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑเบเกอรี่(บราวนี่)
- Packaging Development and Brand Communication Affecting the Decision to Buy a Bakery
(Brownies)
ใหม
- การพัฒนาบรรจุภัณฑและการสื่อสารตราสินคาที่สงผลตอการตัดสินใจซื้อบราวนี่
- Package Development and Brand Communication Affecting the Decision Making in Buying
Brownies
๒. นางสาวรมยกร นพสุวรรณ
เดิม
- กลยุทธการสรางความแตงตางและคุณภาพการบริการที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกที่พักประเภท
รีสอรทพื้นที่อําเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลา
- Differentiation Strategies and Service Quality Affecting the Decision to Choosing Resort
type Accommodation in Hat Yai District, Songkhla Province
ใหม
- กลยุทธการสรางความแตงตางและคุณภาพการบริการที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกรีสอรทในอําเภอ
หาดใหญ จังหวัดสงขลา
- Differentiation Strategies and Service Quality Affecting the decision making in choosing
a resort in Hat Yai District, Songkhla Province
๓. นายพรรษวุฒิ สาครินทร
เดิม
- ความไววางใจ กลยุทธราคา และการสงเสริมการขายที่มีอิทธิพลตอความตองการซื้อสินคาผานชองทาง
ออนไลนของผูสูงอายุในจังหวัดสงขลา
- Trust, Price Strategies and Sales Promotion Affecting the Intention of Online Purchasing of
the Elderly in Songkhla Province
ใหม
- Trust, Price Strategies and Sales Promotion Affecting the Intention via Online Purchasing
of the Elders in Songkhla Province
มติที่ประชุม เห็นชอบ และใหแกไขตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการบริหารบัณฑิตศึกษา
๕.๓ พิจารณาเรื่องขออนุมัติแตงตั้งคณะกรรมการสอบโครงรางวิทยานิพนธ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
ด วย จาสิ บเอกชนาภัทร คุมภัย นักศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณ ฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
ไดขออนุมัติแตงตั้งคณะกรรมการสอบโครงรางวิทยานิพนธ
คณะวิศวกรรมศาสตร มีความประสงคขออนุมัติแตงตั้งคณะกรรมการสอบโครงรางวิทยานิพนธ
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา
มติที่ประชุม เห็นชอบ และใหแกไขชื่อเรื่องวิทยานิพนธตามระเบียบวาระที่ ๕.๑

๕.๔ พิจารณาเรื่องขออนุมัติแตงตั้งคณะกรรมการสอบโครงรางวิทยานิพนธ สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ
ขนาดกลางและขนาดยอม
ดวย นางสาวอักษราภัค หองโสภา นักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชา
การจัดการธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอม ไดขออนุมัติแตงตั้งคณะกรรมการสอบโครงรางวิทยานิพนธ
คณะบริหารธุรกิจ มีความประสงคขออนุมัติแตงตั้งคณะกรรมการสอบโครงรางวิทยานิพนธ
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา
ขอเสนอแนะที่ประชุม
- ตัด the หนา Southern Thailand ออก
มติที่ประชุม เห็นชอบ และใหแกไขตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการบริหารบัณฑิตศึกษา
๕.๕ พิจารณาเรื่องขออนุมัติแตงตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
ดวย นายวิทยา ยอดรักษ นักศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
ไดขออนุมัติแตงตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ
คณะวิศวกรรมศาสตร มีความประสงคขออนุมัติแตงตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา
มติที่ประชุม เห็นชอบ
๕.๖ พิจารณาเรื่องขอสอบวิทยานิพนธ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
ดวย นายวิทยา ยอดรักษ นักศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
ไดขอสอบวิทยานิพนธ เมื่อวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ ๒๕๖๓
คณะวิศวกรรมศาสตร มีความประสงคขอสอบวิทยานิพนธ
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา
มติที่ประชุม เห็นชอบ
๕.๗ พิจารณาเรื่องขอรักษาสภาพการเปนนักศึกษาเกิน ๒ ภาคการศึกษาติดตอกัน ในภาคการศึกษาที่ ๒
ปการศึกษา ๒๕๖๒ สาขาวิชาการจัดการธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอม
ด วย นั ก ศึ ก ษาหลั กสู ต รบริห ารธุรกิ จมหาบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ชาการจั ดการธุ รกิ จขนาดกลางและขนาดย อม
ไดขอรักษาสภาพการเป นนักศึ กษาเกิ น ๒ ภาคการศึกษาติดตอกัน ในภาคการศึกษาที่ ๒ ป การศึกษา ๒๕๖๒ เนื่ องจาก
นักศึกษาอยูระหวางทําวิทยานิพนธและการคนควาอิสระ
คณะบริหารธุรกิจ มีความประสงคขอรักษาสภาพการเปนนักศึกษาเกิน ๒ ภาคการศึกษา ดังนี้
๑. นักศึกษาวิทยานิพนธ จํานวน ๔ ราย ดังนี้
ที่
รหัสนักศึกษา
ชื่อ – สกุล
นางสาวเปมิกา แปนประดิษฐ
1 159705642010-6
นางพิมพอักษร แกวภักดี
2 159705642005-6
นายตรัยตาฬ กาฬวงศ
3 158705642008-1
นางสาวธัญลักษณ ถาวรจิต
๔ 158705642010-7

๒. นักศึกษาการคนควาอิสระ จํานวน ๕ ราย ดังนี้
ที่

1
๒
๓
๔
๕

รหัสนักศึกษา

158705642006-5
158705642013-1
158705642021-4
158705642028-9
158705642012-3

ชื่อ – สกุล

นางสาวจริยา คําสุวรรณ
นางนิภาวรรณ จันแดง
นางสาววาทิณี นุยแนบ
นางสาวโฉมลักษณา สุวรรณกาญจน
นายนพปพน พรหมเทพ

มติที่ประชุม เห็นชอบ
๕.๘ พิจารณาเรื่องการอนุมัติการสําเร็จการศึกษา สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
ดวย นักศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา ไดดําเนินการสอบวิทยานิพนธ
เปนที่เรียบรอยแลว จํานวน ๒ ราย ดังนี้
๑. นายขจรพงศ นิ่มนวล
๒. นายทวีศักดิ์ ทองขวัญ
คณะวิศวกรรมศาสตร ขอสงแบบฟอรมดังนี้
๑. แบบตรวจสอบวิทยานิพนธ สําหรับนักศึกษาหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
๒. แบบตรวจสอบการสําเร็จการศึกษา การอนุมัติปริญญาและขอรับปริญญาสําหรับนักศึกษา
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
๓. แบบแจงผลการตรวจสอบหนี้สินกับมหาวิทยาลัย (Clearance Form)
๔. แบบสํารวจกอนสําเร็จการศึกษา (Exit Survey)
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา
ขอเสนอแนะที่ประชุม
๑. นายขจรพงศ นิ่มนวล แกไขดังนี้
- แกไขหนาอนุมัติ จาก ผูชวยศาสตราจารยยุทธนา พงษพิริยะเดชะ เปน ผูชวยศาสตราจารย ดร.ยุทธนา
พงษพิรยิ ะเดชะ
๒. นายทวีศักดิ์ ทองขวัญ แกไขดังนี้
- แกไขหนาอนุมัติ จาก รองศาสตราจารยจรูญ เจริญเนตรนุล เปน รองศาสตราจารยจรูญ เจริญเนตรกุล
มติที่ประชุม เห็นชอบ ใหแกไขตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการบริหารบัณฑิตศึกษา และนําเสนอเขา
สภาวิชาการตอไป
๕.๙ พิจารณาเรื่องการอนุมัติการสําเร็จการศึกษา สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดลอม
ดวย นางสาววิกัญดา แสงเงิน นักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทรัพยากร
และสิ่งแวดลอม ไดดําเนินการสอบวิทยานิพนธเปนที่เรียบรอยแลว
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการประมง ขอสงแบบฟอรมดังนี้
๑. แบบตรวจสอบวิทยานิพนธ สําหรับนักศึกษาหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
๒. แบบตรวจสอบการสําเร็จการศึกษา การอนุมัติปริญญาและขอรับปริญญาสําหรับนักศึกษา
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
๓. แบบแจงผลการตรวจสอบหนี้สินกับมหาวิทยาลัย (Clearance Form)
๔. แบบสํารวจกอนสําเร็จการศึกษา (Exit Survey)
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอเสนอแนะที่ประชุม
- ตัด s หลังคําวา District ออก ทั้ง ๒ คํา
มติที่ประชุม เห็นชอบ ใหแกไขตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการบริหารบัณฑิตศึกษา และนําเสนอเขา
สภาวิชาการตอไป
ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่น ๆ
๑. ชื่อเรื่องวิทยานิพนธภาษาอังกฤษใหพิมพเปนตัวพิมพใหญทุกตัวอักษรและทุกแบบฟอรม
๒. ปรับแกขอความใน บศ.๖ ยอหนาสุดทาย จาก คณะกรรมการบริหารบัณฑิตศึกษา เปน คณะกรรมการ
บริหารหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาประจําคณะ
เลิกประชุมเวลา ๑๕.๐๕ น.
นางสาวปญชนันท เลาหสกุล
นายพิทักษ สถิตวรรธนะ

ผูจดรายงานการประชุม
ผูตรวจรายงานการประชุม

