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รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารบัณฑิตศกึษา 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

คร้ังท่ี ๒/๒๕๖๓ 
วันจันทรท่ี ๓ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

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

ผูมาประชุม 
๑. ผูชวยศาสตราจารยยุทธนา พงษพิริยะเดชะ ประธานกรรมการ 
๒. ศาสตราจารยเสาวภา อังสุภานิช กรรมการ  
๓. รองศาสตราจารยสายัณห  สดุดี กรรมการ  
๔. รองศาสตราจารยสราวุธ จริตงาม กรรมการ 
๕. ผูชวยศาสตราจารย รอยโท(หญิง)เกิดศิริ เจริญวิศาล กรรมการ  
๖. รองศาสตราจารยจารุวัฒน เจริญจิต กรรมการ 
๗. ผูชวยศาสตราจารยสมคดิ ชัยเพชร กรรมการ  
๘. ผูชวยศาสตราจารยประเสริฐ ทองหนูนุย กรรมการ 
๙. ผูชวยศาสตราจารยพิเชษฐ พรหมใหม  กรรมการ 

๑๐. ผูชวยศาสตราจารยอภิรักษ สงรักษ กรรมการ 
๑๑. ผูชวยศาสตราจารยภาณุ พรอมพุทธางกูร กรรมการ 
๑๒. นางสาวกิตติมา ตนัติหาชัย กรรมการ 
๑๓. นายพิทักษ สถิตวรรธนะ เลขานุการ 

ผูไมมาประชุม  
๑. รองศาสตราจารยจรูญ เจริญเนตรกุล  
๒. ผูชวยศาสตราจารยชัยนันท  ปญญาวุทโส 

เริ่มประชุมเวลา  ๑๓.๓๐  น. 

   - เมื่อคณะกรรมการบริหารบัณฑิตศึกษามาครบองคประชุม ประธานกลาวเปดการประชุมและ
ดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้ 

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องแจงที่ประชุมทราบ 

  ๑.๑ เรื่องที่ประธานแจงที่ประชุมทราบ 
 -  
 ๑.๒  เรื่องที่เลขานกุารแจงที่ประชุมทราบ    
  -  
 
 
 
 
 
 

 



ระเบียบวาระที่ ๒ เร่ืองรับรองรายงานการประชุม 
  ๒.๑ รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ศรีวิชัย คร้ังที่ ๑/๒๕๖๓ เมื่อจันทรที่  ๖ มกราคม ๒๕๖๓ ณ หองประชุมศรีวิชัย อาคารสํานักงานอธิการบด ี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
  ขอเสนอแนะท่ีประชุม 
  - แกไขหนาที่ ๘ ชื่อวิทยานิพนธภาษาไทย ของนางสาวรมยกร นพสุวรรณ จาก ความแตงตาง  
เปน ความแตกตาง 

          มติที่ประชุม  รับรองและแกไขรายงานการประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ เม่ือจันทรที่ ๖ มกราคม ๒๕๖๓      

ระเบียบวาระท่ี ๓ เร่ืองสืบเนื่อง  
 - ไมมี   

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

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 

 มติที่ประชุม  รับทราบ  
 
 



 

 

 

 รายงานการติดตามผลการดําเนินงานตามมติคณะกรรมการบริหารบัณฑติศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
คร้ังที่ ๑/๒๕๖๓ เมื่อจันทรท่ี ๖ มกราคม ๒๕๖๓ 

 
ลําดับ เร่ือง/มติท่ีประชุม ผูรับผิดชอบ ผลการดําเนินงาน หมายเหตุ 

๑. ๔.๒ แจงผลการสอบโครงรางวิทยานิพนธ สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ 
ขนาดกลางและขนาดยอม คณะบริหารธุรกิจ นางสาวกัญญภาสกรณ 
พรอัครเศรษฐ 
มติท่ีประชุม  รับทราบ    

สํานักสงเสริมวิชาการ
และงานทะเบียน 

แจงมติท่ีประชุมคณะกรรมการ
บริหารบัณฑิตศึกษาไปยังคณะ 
ตามหนังสือที่ อว ๐๖๕๕.๑๓/๕๔ 
ลงวนัที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๓ 

 

๒. ๔.๓ แจงผลการสอบวิทยานิพนธ สาขาวิชาการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําและการ
จัดการทรัพยากรประมง คณะเกษตรศาสตร นางสาวณัฎนิชา เมืองกาญจน 
มติท่ีประชุม  รับทราบ         

สํานักสงเสริมวิชาการ
และงานทะเบียน 

แจงมติท่ีประชุมคณะกรรมการ
บริหารบัณฑิตศึกษาไปยังคณะ 
ตามหนังสือที่ อว ๐๖๕๕.๑๓/๕๙ 
ลงวนัที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๓           

 

๓. ๕.๑ พิจารณาเรื่องขออนุมัติชื่อเร่ืองและแตงตั้งอาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ 
สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร จาสิบเอกชนาภัทร คุมภยั     
มติที่ประชุม  เห็นชอบ และใหแกไขตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการ 
บริหารบัณฑิตศึกษา              

สํานักสงเสริมวิชาการ
และงานทะเบียน 

แจงมติท่ีประชุมคณะกรรมการ
บริหารบัณฑิตศึกษาไปยังคณะ 
ตามหนังสือที่ อว ๐๖๕๕.๑๓/๕๕ 
ลงวนัที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๓               

 

๔. ๕.๒ พิจารณาเรื่องขออนุมัติชื่อเร่ืองและแตงตั้งอาจารยท่ีปรกึษาวิทยานิพนธ 
สาขาวชิาการจัดการธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอม คณะบริหารธุรกิจ  
จํานวน ๓ ราย ดังนี ้
๑. นางสาวพิชญาวีร  ธิติจรัสชัย            ๒. นางสาวรมยกร  นพสุวรรณ 
๓. นายพรรษวุฒิ  สาครินทร   
มติท่ีประชุม  เห็นชอบ และใหแกไขตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการ 
บริหารบัณฑิตศึกษา     

สํานักสงเสริมวิชาการ
และงานทะเบียน 

แจงมติท่ีประชุมคณะกรรมการ
บริหารบัณฑิตศึกษาไปยังคณะ 
ตามหนังสือที่ อว ๐๖๕๕.๑๓/๕๔ 
ลงวนัที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๓                 

 

 
 
 



 

 

 

รายงานการติดตามผลการดําเนินงานตามมติคณะกรรมการบริหารบัณฑติศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
คร้ังที่ ๑/๒๕๖๓ เมื่อจันทรท่ี ๖ มกราคม ๒๕๖๓ 

 
ลําดับ เร่ือง/มติท่ีประชุม ผูรับผิดชอบ ผลการดําเนินงาน หมายเหต ุ

๕. ๕.๓ พิจารณาเร่ืองขออนุมัติแตงตั้งคณะกรรมการสอบโครงรางวิทยานิพนธ 
สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา คณะวศิวกรรมศาสตร จาสิบเอกชนาภัทร คุมภัย      
มตทิี่ประชุม  เห็นชอบ และใหแกไขชื่อเร่ืองวิทยานิพนธตามระเบียบวาระ 
ที่ ๕.๑     

สํานักสงเสริมวิชาการ
และงานทะเบียน 

แจงมติที่ประชุมคณะกรรมการ
บริหารบัณฑิตศึกษาไปยังคณะ 
ตามหนังสือท่ี อว ๐๖๕๕.๑๓/๕๕ 
ลงวนัที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๓    

 

๖. ๕.๔  พิจารณาเร่ืองขออนุมัติแตงตั้งคณะกรรมการสอบโครงรางวิทยานิพนธ 
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอม คณะบริหารธุรกิจ  
นางสาวอักษราภคั หองโสภา    
มติท่ีประชุม  เห็นชอบ และใหแกไขตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการ 
บริหารบัณฑิตศึกษา              

สํานักสงเสริมวิชาการ
และงานทะเบียน 

แจงมติที่ประชุมคณะกรรมการ
บริหารบัณฑิตศึกษาไปยังคณะ 
ตามหนงัสือท่ี อว ๐๖๕๕.๑๓/๕๔ 
ลงวนัที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๓                 

 

๗. ๕.๕ พิจารณาเร่ืองขออนุมัติแตงตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ สาขาวชิา
วศิวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร นายวิทยา ยอดรักษ 
มตทิี่ประชุม  เห็นชอบ 

สํานักสงเสริมวิชาการ
และงานทะเบียน 

แจงมติที่ประชุมคณะกรรมการ
บริหารบัณฑิตศึกษาไปยังคณะ 
ตามหนังสือท่ี อว ๐๖๕๕.๑๓/๕๕ 
ลงวนัที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๓                 

 

๘. ๕.๖ พิจารณาเร่ืองขอสอบวิทยานิพนธ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา  
คณะวศิวกรรมศาสตร นายวิทยา ยอดรักษ 
มตทิี่ประชุม เห็นชอบ  

สํานักสงเสริมวิชาการ
และงานทะเบียน 

แจงมติที่ประชุมคณะกรรมการ
บริหารบัณฑิตศึกษาไปยังคณะ 
ตามหนังสือท่ี อว ๐๖๕๕.๑๓/๕๕ 
ลงวนัที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๓                 

 

 

 

 

 



 

 

 

รายงานการติดตามผลการดําเนินงานตามมติคณะกรรมการบริหารบัณฑติศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
คร้ังที่ ๑/๒๕๖๓ เมื่อจันทรท่ี ๖ มกราคม ๒๕๖๓ 

 
ลําดับ เร่ือง/มติท่ีประชุม ผูรับผิดชอบ ผลการดําเนินงาน หมายเหต ุ

๙. ๕.๗ พิจารณาเร่ืองขอรักษาสภาพการเปนนักศึกษาเกิน ๒ ภาคการศึกษา
ติดตอกัน ในภาคการศึกษาท่ี ๒ ปการศึกษา ๒๕๖๒ สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ
ขนาดกลางและขนาดยอม คณะบริหารธุรกิจ นักศึกษาวิทยานิพนธ จํานวน  
๔ ราย ดังนี้     
๑. นางสาวเปมิกา  แปนประดิษฐ    ๒. นางพิมพอักษร  แกวภักดี 
๓. นายตรัยตาฬ  กาฬวงศ            ๔. นางสาวธัญลักษณ ถาวรจิต 
นักศึกษาการคนควาอิสระ จํานวน ๕ ราย ดังน้ี 
๑. นางสาวจริยา  คําสุวรรณ          ๒. นางนิภาวรรณ  จันแดง 
๓. นางสาววาทิณี  นุยแนบ            ๔. นางสาวโฉมลักษณา  สุวรรณกาญจน 
๕. นายนพปพน  พรหมเทพ  
มตทิี่ประชุม  เห็นชอบ  

สํานักสงเสริมวิชาการ
และงานทะเบียน 

แจงมติที่ประชุมคณะกรรมการ
บริหารบัณฑิตศึกษาไปยังคณะ 
ตามหนังสือท่ี อว ๐๖๕๕.๑๓/๕๔ 
ลงวนัที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๓    

 

๑๐. ๕.๘ พิจารณาเร่ืองการอนุมัติการสําเร็จการศึกษา สาขาวชิาวิศวกรรมโยธา 
คณะวศิวกรรมศาสตร จํานวน ๒ ราย ดังนี้ 
๑. นายขจรพงศ นิ่มนวล                 ๒. นายทวีศักดิ์ ทองขวัญ 
มตทิี่ประชุม เห็นชอบ ใหแกไขตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการบริหาร
บัณฑิตศึกษา และนําเสนอเขาสภาวชิาการตอไป   

สํานักสงเสริมวิชาการ
และงานทะเบียน 

แจงมติที่ประชุมคณะกรรมการ
บริหารบัณฑิตศึกษาไปยังคณะ 
ตามหนังสือท่ี อว ๐๖๕๕.๑๓/๕๕ 
ลงวนัที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๓    

 

๑๑. ๕.๙ พิจารณาเร่ืองการอนุมัติการสําเร็จการศึกษา สาขาวชิาการจัดการ
ทรัพยากรและสิ่งแวดลอม คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการประมง 
นางสาววิกัญดา แสงเงิน  
มตทิี่ประชุม เห็นชอบ ใหแกไขตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการบริหาร
บัณฑิตศึกษา และนําเสนอเขาสภาวชิาการตอไป   

สํานักสงเสริมวิชาการ
และงานทะเบียน  

แจงมติที่ประชุมคณะกรรมการ
บริหารบัณฑิตศึกษาไปยังคณะ 
ตามหนังสือท่ี อว ๐๖๕๕.๑๓/๕๗ 
ลงวนัที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๓    

 



 

 

 ๔.๒  แจงผลการสอบโครงรางวิทยานิพนธ สาขาวิชาการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําและการจัดการทรัพยากร
ประมง 
 ดวย นางสาวจิราพร วรรณะ นักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําและ
การจัดการทรัพยากรประมง ไดดําเนินการสอบโครงรางวิทยานิพนธ เมื่อวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๒  
 คณะเกษตรศาสตร มีความประสงคขอแจงผลการสอบโครงรางวิทยานิพนธ 
           จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 

           มติที่ประชุม  รับทราบ 

 ๔.๓  แจงผลการสอบวิทยานิพนธ สาขาวิชาสัตวศาสตร 
 ดวย นายฐิติพงษ นกแกว นักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร ไดดําเนินการ
สอบวิทยานิพนธ เมื่อวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๒  
 คณะเกษตรศาสตร มีความประสงคขอแจงผลการสอบวิทยานิพนธ 
           จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 

           มติที่ประชุม  รับทราบ  

ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา 
๕.๑  พิจารณาเรื่องขออนุมัติช่ือเรื่องและแตงตั้งอาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ

ขนาดกลางและขนาดยอม  
 ดวย นักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอม 
ไดขออนุมัติชื่อเรื่องและแตงตั้งอาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ    
 คณะบริหารธุรกิจ มีความประสงคขออนุมัติชื่อเร่ืองและแตงตั้งอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ จํานวน 
๒ ราย ดังนี้ 

๑. นายนพปพน  พรหมเทพ   ๒.นางสาวหทัยกาญจน  สุวรรณศลิป 
 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา  

           ขอเสนอแนะที่ประชุม 

 ๑. นายนพปพน  พรหมเทพ แกไขชื่อเรื่องวิทยานิพนธ ดังนี้  
 เดิม 

 - การรับรูตราสินคา กลยุทธราคา และนวัตกรรมที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อยางรถยนต 
 - BRAND PERCEPTION, PRICE STRATEGIES AND INNOVATION AFFECTING BUYING DECESION 
FOR CAR TIRE 

 ใหม 
 - BRAND PERCEPTIONS, PRICE STRATEGIES AND INNOVATIONS INFLUENCING BUYING 
DECISION OF CAR TIRE 

 ๑.๑ วัตถุประสงคของการวิจัย ขอ ๑ และ ขอ ๒ ใหตัดคาํวา “เพื่อ” ออก  
 ๑.๒ ชื่อเร่ืองวิทยานิพนธ ใหระบุพ้ืนที่ในการทําวิจัยใหชัดเจน 

 

 

 

 



 

 

 ๒. นางสาวหทัยกาญจน  สุวรรณศลิป แกไขชื่อเร่ืองวิทยานิพนธ ดังนี้  
 เดิม 

 - อิทธิพลคณุภาพอาหาร คุณภาพการบริการและคุณภาพทางกายภาพของรานอาหาร 

เดลิเวอรี่สงผลตอความพึงพอใจและการตั้งใจซื้อของผูบริโภค  
 - THE INFLUENCE OF FOOD QUALITY, SERVICE QUALITY AND QUALITY OF PHYSICAL 
ENVIRONMENT EFFECT TO CUSTOMER SATISFACTION AND PURCHASE INTENTIONS 

 ใหม 
 - อิทธิพลของคุณภาพอาหาร และกระบวนการใหบริการของรานอาหารเดลิเวอร่ีสงผลตอความพึงพอใจและ

การตั้งใจซื้อซ้ําของผูบริโภค 
 - THE INFLUENCE OF FOOD QUALITY AND SERVICE PROCESS OF DELIVERY RESTAURANT 
EFFECT TO CUSTOMER SATISFACTION AND REPURCHASE INTENTIONS 

 - ปรับแกชื่อเร่ืองวิทยานิพนธ ระเบียบวิธีวิจัย ปญหาวิจัยและวัตถุประสงค ใหชัดเจนและสอดคลองกัน 
และนําเสนอเขาที่ประชมุในคราวตอไป  

มติที่ประชุม เห็นชอบของนายนพปพน พรหมเทพ และใหแกไขตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการบริหาร
บัณฑิตศึกษา  

 ๕.๒  พิจารณาเร่ืองขออนุมัติแตงตั้งคณะกรรมการสอบโครงรางวิทยานิพนธ สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ
ขนาดกลางและขนาดยอม  
 ดวย นักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอม 
ไดขออนุมัติแตงตั้งคณะกรรมการสอบโครงรางวิทยานิพนธ    
 คณะบริหารธุรกิจ มีความประสงคขออนุมัติแตงตั้งคณะกรรมการสอบโครงรางวิทยานิพนธ จํานวน 
๕ ราย ดังนี้ 
 ๑. นางสาวพิชญาวีร  ธิติจรัสชัย   ๒. นางสาวรมยกร  นพสุวรรณ 
 ๓. นายพรรษวุฒิ  สาครนิทร    ๔. นายนพปพน  พรหมเทพ 

 ๕. นางสาวหทัยกาญจน  สุวรรณศิลป  
          จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา  

           ขอเสนอแนะที่ประชุม 

 ๑. นางสาวพิชญาวีร  ธิติจรัสชัย มติที่ประชุม เห็นชอบ 

 ๒. นางสาวรมยกร  นพสุวรรณ มติที่ประชุม เห็นชอบ 

 ๓. นายพรรษวุฒิ  สาครินทร มติท่ีประชุม เห็นชอบ 

 ๔. นายนพปพน  พรหมเทพ มติที่ประชุม เห็นชอบ และใหแกไขตามขอเสนอแนะระเบียบวาระท่ี ๕.๑  

 ๕. นางสาวหทัยกาญจน  สุวรรณศิลป คณะบริหารขอถอนชื่อนักศึกษาออก  

 มติที่ประชุม เห็นชอบ และใหแกไขตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการบริหารบัณฑิตศึกษา  

 ๕.๓  พิจารณาเรื่องการอนุมัติการสําเร็จการศกึษา สาขาวิชาการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําและการจัดการ
ทรัพยากรประมง  
 ดวย นางสาวณัฎนิชา เมืองกาญจน นักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการเพาะเลี้ยงสัตว
น้ําและการจัดการทรัพยากรประมง ไดดาํเนินการสอบวิทยานิพนธเปนที่เรียบรอยแลว   
 
 



 

 

 คณะเกษตรศาสตร ขอสงแบบฟอรมดังนี ้ 
 ๑. แบบตรวจสอบวิทยานิพนธ สําหรับนักศึกษาหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัย  
  เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
 ๒. แบบตรวจสอบการสําเร็จการศึกษา การอนุมัติปริญญาและขอรับปรญิญาสําหรับนักศึกษา 
  หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย   
 ๓. แบบแจงผลการตรวจสอบหนี้สินกับมหาวิทยาลัย (Clearance Form)  
 ๔. แบบสํารวจกอนสําเร็จการศกึษา (Exit Survey)   
            จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา  

           ขอเสนอแนะที่ประชุม 

 ๑. หนาปกวิทยานิพนธ ใหแกไขชื่อเรื่องวิทยานิพนธภาษาอังกฤษเปนตัวพิมพใหญทุกตัวอักษร 

 ๒. ปรบัแกหนาปกวิทยานิพนธใหถูกตองตามคูมือการเขียนวิทยานิพนธ 
 ๓. ปรบัแกการเขียน Abstract ใหสั้นกระชับไดใจความ keyword ใหเปนคําสั้น ๆ 

          มติที่ประชุม เห็นชอบ ใหแกไขตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการบริหารบัณฑิตศึกษา และนําเสนอเขา
สภาวิชาการตอไป 

ระเบียบวาระท่ี ๖ เรื่องอื่น ๆ 
 - สภามหาวิทยาลัยแจงวาใหปรับแกขอบังคับการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา เน่ืองจากนักศึกษาที่สําเร็จ
การศึกษาสวนใหญจะนําเสนอผลงานเปน Processding   

เลิกประชุมเวลา ๑๕.๐๐ น. 
 นางสาวปญชนันท  เลาหสกุล      ผูจดรายงานการประชุม 
 นายพิทักษ  สถิตวรรธนะ  ผูตรวจรายงานการประชุม 


