h
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารบัณฑิตศึกษา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
ครั้งที่ ๘/๒๕๖๔
วันจันทรที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๖๔
ผานระบบการประชุมออนไลน Zoom Meeting
----------------------------------------ผูมาประชุม
๑. รองศาสตราจารยจรูญ
2. ศาสตราจารยเสาวภา
3. ศาสตราจารยสายัณห
4. รองศาสตราจารยสราวุธ
5. ผูชวยศาสตราจารย รอยโท(หญิง)เกิดศิริ
๖. รองศาสตราจารยจารุวัฒน
๗. ผูชวยศาสตราจารยธรรมศักดิ์
๘. ผูชวยศาสตราจารยชัยนันท
9. ผูชวยศาสตราจารยประเสริฐ
10. ผูชวยศาสตราจารยพิเชษฐ
๑1. ผูชวยศาสตราจารยอภิรักษ
๑2. รองศาสตราจารยภาณุ
๑3. นางสาวกิตติมา
1๔. ผูชวยศาสตราจารยจีระศักดิ์

เจริญเนตรกุล
อังสุภานิช
สดุดี
จริตงาม
เจริญวิศาล
เจริญจิต
พุทธกาล
ปญญาวุทโส
ทองหนูนุย
พรหมใหม
สงรักษ
พรอมพุทธางกูร
ตันติหาชัย
เพียรเจริญ

แทนประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
เลขานุการ

เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๓๐ น.
- เมื่ อ คณะกรรมการบริห ารบั ณ ฑิ ต ศึก ษามาครบองค ป ระชุ ม ประธานกลา วเป ด การประชุ ม และ
ดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องแจงที่ประชุมทราบ
๑.๑ เรื่องที่ประธานแจงที่ประชุมทราบ
๑.๒ เรื่องที่เลขานุการแจงที่ประชุมทราบ
-

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม
๒.๑ รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ศรีวิชัย ครั้งที่ ๗/๒๕๖๔ เมื่อจันทรที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๖๔ ณ หองประชุมสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบี ยน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จังหวัดสงขลา และผานระบบการประชุมออนไลน Zoom Meeting
มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๗/๒๕๖๔ เมื่อจันทรที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๖๔
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อทราบ
๔.๑ รายงานการติดตามผลการดําเนินงานตามมติคณะกรรมการบริหารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
ตามที่คณะกรรมการบริหารบัณ ฑิตศึกษา ไดมีขอเสนอแนะใหฝายเลขานุการคณะกรรมการบริหาร
บัณฑิตศึกษา เสนอผลการดําเนินงานตามมติคณะกรรมการบริหารบัณฑิตศึกษา เพื่อทราบ นั้น
ฝายเลขานุการฯ จึงขอเสนอรายงานการติดตามผลการดําเนินงานตามมติคณะกรรมการฯ
รายละเอียดปรากฏตามตาราง
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
มติที่ประชุม รับทราบ

รายงานการติดตามผลการดําเนินงานตามมติคณะกรรมการบริหารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
ครั้งที่ ๗/๒๕๖๔ เมื่อจันทรที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๖๔
ลําดับ
เรื่อง/มติที่ประชุม
ผูรับผิดชอบ
ผลการดําเนินงาน
หมายเหตุ
๑. ๔.๒ แจงผลการสอบโครงรางวิทยานิพนธ สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช
คณะเกษตรศาสตร แจงมติที่ประชุมคณะกรรมการ
บริหารบัณฑิตศึกษาไปยังคณะ
คณะเกษตรศาสตร นายปฐมพร วงศเสน
ตามหนังสือที่ อว ๐๖๕๕.๑๓/๕๔๗
มติที่ประชุม รับทราบ และใหแกไขตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการ
ลงวันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๔
บริหารบัณฑิตศึกษา
๒. ๔.๓ แจงผลการสอบวิทยานิพนธ สาขาวิชาการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําและการ คณะเกษตรศาสตร แจงมติที่ประชุมคณะกรรมการ
จัดการทรัพยากรประมง คณะเกษตรศาสตร จํานวน ๒ ราย ดังนี้
บริหารบัณฑิตศึกษาไปยังคณะ
ตามหนังสือที่ อว ๐๖๕๕.๑๓/๕๔๗
๑. นางสาวจิราพร วรรณะ
๒. นางสาวชัชชษา เทพอุบล
ลงวันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๔
มติที่ประชุม รับทราบ และใหแกไขตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการ
บริหารบัณฑิตศึกษา
๓. ๕.๑ พิจารณาเรื่องขออนุมัติแตงตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ
คณะวิทยาศาสตรและ แจงมติที่ประชุมคณะกรรมการ
สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดลอม คณะวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีการประมง บริหารบัณฑิตศึกษาไปยังคณะ
เทคโนโลยีการประมง นายทวีศักดิ์ สุวรรณจันทร
ตามหนังสือที่ อว ๐๖๕๕.๑๓/๕๔๖
ลงวันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๔
มติที่ประชุม เห็นชอบ
๔. ๕.๒ พิจารณาเรื่องขอสอบวิทยานิพนธ สาขาวิช าการจัดการทรัพยากร คณะวิทยาศาสตรและ แจงมติที่ประชุมคณะกรรมการ
เทคโนโลยีการประมง บริหารบัณฑิตศึกษาไปยังคณะ
และสิ่งแวดลอม คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการประมง
ตามหนังสือที่ อว ๐๖๕๕.๑๓/๕๔๖
นายทวีศักดิ์ สุวรรณจันทร
ลงวันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๔
มติที่ประชุม เห็นชอบ

รายงานการติดตามผลการดําเนินงานตามมติคณะกรรมการบริหารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
ครั้งที่ ๗/๒๕๖๔ เมื่อจันทรที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๖๔
ลําดับ
เรื่อง/มติที่ประชุม
ผูรับผิดชอบ
ผลการดําเนินงาน
๕. ๕.๓ พิจารณาเรื่องการอนุมัติการสําเร็จการศึกษา สาขาวิชาการจัดการ คณะวิทยาศาสตรและ ๑. แจงมติที่ประชุมคณะกรรมการ
เทคโนโลยีการประมง บริหารบัณฑิตศึกษาไปยังคณะ
ทรัพยากรและสิ่งแวดลอม คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการประมง
ตามหนังสือที่ อว ๐๖๕๕.๑๓/๕๔๖
จํานวน ๒ ราย ดังนี้
ลงวันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๔
๑. นายนินทรพัทธ พรหมฤทธิ์ ๒. นางสาวปยพร ฤทธิ์ทอง
๒. เสนอเขาที่ประชุมสภาวิชาการ
มติที่ประชุม เห็นชอบ ใหแกไขตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการ
ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๔ ในวันที่ ๖
บริหารบัณฑิตศึกษา และนําเสนอเขาที่ประชุมสภาวิชาการ
กันยายน ๒๕๖๔
๖. ๗.๑.๑ แจงผลการสอบโครงรางวิทยานิพนธ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
คณะวิศวกรรมศาสตร แจงมติที่ประชุมคณะกรรมการ
บริหารบัณฑิตศึกษาไปยังคณะ
คณะวิศวกรรมศาสตร จํานวน ๒ ราย ดังนี้
ตามหนังสือที่ อว ๐๖๕๕.๑๓/๖๔๖
๑. นายโสภณัฐ บุษบงกไพฑูรย ๒. นายเชิดพงษ สุขเอม
ลงวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๔
มติที่ประชุม รับทราบ และใหแกไขตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการ
บริหารบัณฑิตศึกษา
๗. ๗.๒.๑ พิจารณาเรื่องขออนุมัติแตงตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ
คณะวิศวกรรมศาสตร แจงมติที่ประชุมคณะกรรมการ
บริหารบัณฑิตศึกษาไปยังคณะ
สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร นายวิษุวัฒน อายุสุข
ตามหนังสือที่ อว ๐๖๕๕.๑๓/๖๔๖
มติที่ประชุม เห็นชอบ
ลงวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๔

หมายเหตุ

รายงานการติดตามผลการดําเนินงานตามมติคณะกรรมการบริหารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
ครั้งที่ ๗/๒๕๖๔ เมื่อจันทรที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๖๔
ลําดับ
เรื่อง/มติที่ประชุม
ผูรับผิดชอบ
ผลการดําเนินงาน
๘. ๗.๒.๒ พิจารณาเรื่องขอสอบวิทยานิพนธ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
คณะวิศวกรรมศาสตร แจงมติที่ประชุมคณะกรรมการ
บริหารบัณฑิตศึกษาไปยังคณะ
คณะวิศวกรรมศาสตร นายวิษุวัฒน อายุสุข
ตามหนังสือที่ อว ๐๖๕๕.๑๓/๖๔๖
มติที่ประชุม เห็นชอบ
ลงวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๔
๙. ๗.๒.๓ พิจารณาเรื่องการอนุมัติการสําเร็จการศึกษา สาขาวิชา
คณะเกษตรศาสตร ๑. แจงมติที่ประชุมคณะกรรมการ
บริหารบัณฑิตศึกษาไปยังคณะ
การเพาะเลี้ยงสัตวน้ําและการจัดการทรัพยากรประมง คณะเกษตรศาสตร
ตามหนังสือที่ อว ๐๖๕๕.๑๓/๖๔๗
จํานวน ๒ ราย ดังนี้
ลงวันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๔
๑. นายกรกฎ สันทัดการ
๒. นางสาวชัชชษา เทพอุบล
๒. เสนอเขาที่ประชุมสภาวิชาการ
มติที่ประชุม เห็นชอบ ใหแกไขตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการ
ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๔ ในวันที่ ๖
บริหารบัณฑิตศึกษา และนําเสนอเขาที่ประชุมสภาวิชาการ
กันยายน ๒๕๖๔
มติที่ประชุม เห็นชอบ

หมายเหตุ

๔.๒ แจงผลการสอบวิทยานิพนธ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
ดวย นายวิษุวัฒน อายุสุข นักศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรม
โยธา ไดดําเนินการสอบวิทยานิพนธ เมื่อวันที่ ๑๐ กันยายน 2564
คณะวิศวกรรมศาสตร มีความประสงคขอแจงผลการสอบวิทยานิพนธ
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
ขอเสนอแนะที่ประชุม
๑. ใหระบุวันที่ครบกําหนดในการสงวิทยานิพนธใหชัดเจน
๒. ใหใสชื่อวิทยานิพนธภาษาอังกฤษในแบบฟอรมวิทยานิพนธ
มติที่ประชุม รับทราบ และใหแกไขตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการบริหารบัณฑิตศึกษา
๔.๓ แจงผลการสอบวิทยานิพนธ สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดลอม
ดวย นายทวีศักดิ์ สุวรรณจันทร นักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ
ทรัพยากรและสิ่งแวดลอม ไดดําเนินการสอบวิทยานิพนธ เมื่อวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๔
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการประมง มีความประสงคขอแจงผลการสอบวิทยานิพนธ
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
ขอเสนอแนะที่ประชุม
๑. ใหระบุวันที่ครบกําหนดในการสงวิทยานิพนธใหชัดเจน
๒. ใหใสชื่อวิทยานิพนธภาษาอังกฤษในแบบฟอรมวิทยานิพนธ
มติที่ประชุม รับทราบ และใหแกไขตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการบริหารบัณฑิตศึกษา
๔.๔ แจงผลการสอบวิทยานิพนธ สาขาวิชาการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําและการจัดการทรัพยากรประมง
ดว ย นางสาวฟากีต ะห บุ ป ผาดง นั ก ศึก ษาหลั ก สู ตรวิท ยาศาสตรมหาบั ณ ฑิ ต สาขาวิช าการ
เพาะเลี้ยงสัตวน้ําและการจัดการทรัพยากรประมง ไดดําเนินการสอบวิทยานิพนธ เมื่อวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๔
คณะเกษตรศาสตร มีความประสงคขอแจงผลการสอบวิทยานิพนธ
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
ขอเสนอแนะที่ประชุม
- ใหใสชื่อวิทยานิพนธภาษาอังกฤษในแบบฟอรมวิทยานิพนธ
มติที่ประชุม รับทราบ และใหแกไขตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการบริหารบัณฑิตศึกษา
ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
๕.๑ พิจารณาเรื่องขออนุมัติช่อื เรื่องและแตงตั้งอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
ดวย นักศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา ไดขออนุมัติชื่อเรื่อง
และแตงตั้งอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ
คณะวิศวกรรมศาสตร มีความประสงคขออนุมัติชื่อเรื่องและแตงตั้งอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ
จํานวน ๘ ราย ดังนี้

๑. นางสาวยลรดี สุขสวาง
๓. นายวรงค เสาวนียพิทักษ
๕. นายอิมรอน เบ็ญฮาวัน
๗. นายทรงวุฒิ สันหมาด
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

เบอรซีเมนต

๒. นายอชิตพล ครองมณีรัตน
๔. นายเสกชัย เสนหา
๖. นายทรงฤทธิ์ ลิกขชัย
๘. นายวีระศักดิ์ ชํานิธุระการ

ขอเสนอแนะที่ประชุม
๑. นางสาวยลรดี สุขสวาง แกไขชื่อเรื่องวิทยานิพนธภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ดังนี้
เดิม
- อิทธิพลของเสนใยตาลโตนดตอสมบัติเชิงกลและความสามารถในการดูดซับความรอนในแผนไฟ

- EFFECT OF PALMYRA FIBERS ON MECHANICAL AND THERMAL TRANSMISSION
PROPERTIES IN FIBERS CEMENT BOARD
ใหม
- ผลของเสนใยกาบใบตาลโตนด (ชื่อวิทยาศาสตร) ตอสมบัติเชิงกลและความสามารถในการดูดซับ
ความรอนในแผนไฟเบอรซีเมนต
- EFFECTS OF FIBERS DERIVED FROM PALMYRA PALM (ชื่อวิทยาศาสตร) ON
MECHANICAL AND THERMAL TRANSMISSION PROPERTIES IN FIBERS CEMENT BOARD
- TRANSMISSION กับ ดูดซับ ความหมายไมตรงกัน
- ปรับแกการเขียนเอกสารอางอิงใหถูกตอง
๒. นายอชิตพล ครองมณีรัตน แกไขชื่อเรื่องวิทยานิพนธภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ดังนี้
เดิม
- อิทธิพลของเสนผักตบชวาตอสมบัติเชิงกลและความสามารถในการดูดซับเสียงในแผนไฟเบอร
ซีเมนต
- EFFECT OF WATER HYACINTH FIBERS ON MECHANICAL AND SOUND ABSORPTION
PROPERTIES IN FIBER CEMENT BOARD
ใหม
- ผลของเสนใยผักตบชวา (ชื่อวิทยาศาสตร) ตอสมบัติเชิงกลและการดูดซับเสียงในแผนไฟเบอร
ซีเมนต
- EFFECTS OF WATER HYACINTH (ชื่อวิทยาศาสตร) FIBERS ON MECHANICAL
PROPERTIES AND SOUND ABSORPTION CHARACTERISTICS IN FIBER CEMENT BOARD
- ปรับแกชื่อเรื่องวิทยานิพนธภาษาไทยและภาษาอังกฤษใหสอดคลองกัน PROPERTIES หรือ
CHARACTERISTICS
- ตรวจสอบการเขียนเอกสารอางอิงและการคัดลอกเอกสารใหถูกตอง

๓. นายวรงค เสาวนียพิทักษ แกไขชื่อเรื่องวิทยานิพนธภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ดังนี้
เดิม
- ชั้นพื้นทางที่ไดจากสวนผสมของแอสฟลทมิลลิ่งและดินลูกรังผสมกับซีเมนต
- BASE DERRIVED FROM ASPHALT MILLINGS AND LETERITIC SOIL MIXED WITH
CEMENT
ใหม
- ชั้นพื้นทางจากสวนผสมของผิวทางแอสฟลทนํากลับมาใชใหมและดินลูกรังผสมกับซีเมนต
- BASE DERIVED FROM RAP AND LATERITIC SOIL MIXED WITH CEMENT
๔. นายเสกชัย เสนหา แกไขชื่อเรื่องวิทยานิพนธภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ดังนี้
เดิม
- การพัฒนาหลักนําทางมวลเบา โดยใชแอสฟลทมิลลิ่งและยางรถยนตยอยรีไซเคิลผสมดวย
ซีเมนต
- DEVELOPMENT OF LIGHT WEIGHT GUIDE POST USING ASPHALT MILLING AND
RECYCLE TYRE CHIPS MIXED WITH CEMENT
ใหม
- การพัฒนาหลักนําทางมวลเบา โดยใชผิวทางแอสฟลทนํากลับมาใชใหมและยางรถยนตยอย
รีไซเคิลผสมดวยซีเมนต
- DEVELOPMENT OF LIGHT WEIGHT GUIDE POST USING RAP AND RECYCLED TYRE
CHIPS MIXED WITH CEMENT
๕. นายอิมรอน เบ็ญฮาวัน แกไขชื่อเรื่องวิทยานิพนธภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ดังนี้
เดิม
- การประเมินสมรรถนะหลังการเผาคอนกรีตผสมเถาขยะเทศบาล
- PERFORMANCE EVALUATION OF BURNT CONCRETE MIXED WITH MUNICIPAL
WASTE ASH
ใหม
- การประเมินสมรรถนะของคอนกรีตผสมเถาขยะเทศบาลหลังการเผา
- PERFORMANCE EVALUATION OF BURNT CONCRETE MIXED WITH MUNICIPAL
INCINERATION ASH
๖. นายทรงฤทธิ์ ลิกขชัย แกไขชื่อเรื่องวิทยานิพนธภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ดังนี้
เดิม
- การปรับปรุงดินต่ํากวามาตรฐานของชั้นรองพื้นทางโดยการผสมกับแอสฟลทมิลลิ่ง
- IMPROVEMENT OF SUBBASE SUB-STANDARD SOIL BY MIXING WITH ASPHALT
MILLING

ใหม
- การปรับปรุงดินชั้นรองพื้นทางที่ต่ํากวามาตรฐานโดยการผสมกับผิวทางแอสฟลทนํากลับมาใช
ใหม
- IMPROVEMENT OF SUB-STANDARD SUBBASE SOIL BY MIXING WITH RAP
๗. นายทรงวุฒิ สันหมาด ไมมกี ารแกไข
๘. นายวีระศักดิ์ ชํานิธุระการ แกไขชื่อเรื่องวิทยานิพนธภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ดังนี้
เดิม
- การวิเคราะหไฟไนตเอลิเมนทของคันทางเสริมแรงดวยจีโอเท็กซไทลบนชั้นดินเหนียวออน
ที่ปรับปรุงโดยชานทางบนเสาเข็ม: กรณีศึกษาของดินเหนียวในพื้นที่ปากพนัง
- FINITE ELEMENT ANALYSIS OF GEOTEXTILE-REINFORCED EMBANKMENT ON SOFT
CLAY STABILISED BY BERM ON PILES: A CASE STUDY OF CLAY IN PAKPANANG AREA
ใหม
- การวิเคราะหไฟไนตเอลิเมนทของคันทางเสริมแรงดวยจีโอเท็กซไทลบนชั้นดินเหนียวออน
ปากพนังที่ปรับปรุงโดยชานทางบนเสาเข็ม
- FINITE ELEMENT ANALYSIS OF GEOTEXTILE-REINFORCED EMBANKMENT ON
PAKPANANG SOFT CLAY STABILISED BY BERM ON PILES
- ควรเพิ่มขอมูลการเขียนเอกอางอิง
มติที่ประชุม เห็นชอบ และใหแกไขตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการบริหารบัณฑิตศึกษา
๕.๒ พิจารณาเรื่องขออนุมัติช่อื เรื่องและแตงตั้งอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ
ขนาดกลางและขนาดยอม
ดวย นักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจขนาดกลางและขนาด
ยอม ไดขออนุมัติชื่อเรื่องและแตงตั้งอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ
คณะบริหารธุรกิจ มีความประสงคขออนุมัติชื่อเรื่องและแตงตั้งอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพ นธ
จํานวน ๓ ราย ดังนี้
๑. นายวัชรากร ทองคงแกว
๒. นางสาวศุภญา ดีเมฆ
๓. นางสาวเยาวพา โสะเหล็ม
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา
ขอเสนอแนะที่ประชุม
๑. นายวัชรากร ทองคงแกว แกไขชื่อเรื่องวิทยานิพนธภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ดังนี้
เดิม
- ภาพลักษณตราสินคาและคุณภาพการบริการที่สงผลตอความตั้งใจใชบริการซ้ําธนาคารเพื่อ
การเกษตรและสหกรณการเกษตร สาขาปราสาทเมืองใหม จังหวัดสุรินทร

- BRAND IMAGE AND SERVICE QUALITY AFFECTING THE REPEATED INTENTION OF
USING THE SERVICE OF BANK FOR AGRICULTURE AND COOPERATIVES AGRICULTURE, PRASAT
MUANG MAI BRANCH SURIN PORVINCE
ใหม
- ภาพลักษณตราสินคาและคุณภาพการบริการที่สงผลตอความตั้งใจใชบริการซ้ําธนาคาร
เพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร สาขาปราสาทเมืองใหม จังหวัดสุรินทร
- BRAND IMAGE AND SERVICE QUALITY AFFECTING THE INTENTION TO
REPURCHASE THE SERVICE OF BANK FOR AGRICULTURE AND COOPERATIVES AGRICULTURE,
PRASAT MUANG MAI BRANCH, SURIN PROVINCE
๒. นางสาวศุภญา ดีเมฆ แกไขดังนี้
- วัตถุประสงคของหัวขอวิจัยกับกรอบแนวคิดการวิจัย ไมสอดคลองกัน ใหผูวิจัยทบทวน
การตั้งชื่อเรื่องวิทยานิพนธและวัตถุประสงคใหสอดคลองกัน
๓. นางสาวเยาวพา โสะเหล็ม ไมมีการแกไข
มติที่ประชุม เห็นชอบ
ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่น ๆ
เลิกประชุมเวลา ๑๕.๔๒ น.
นางสาวปญชนันท เลาหสกุล
ผูชวยศาสตราจารยจีระศักดิ์ เพียรเจริญ

ผูจ ดรายงานการประชุม
ผูตรวจรายงานการประชุม

