h
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารบัณฑิตศึกษา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
ครั้งที่ ๗/๒๕๖๒
วันจันทรที่ ๗ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒
ณ หองประชุมศรีวิชัย อาคารสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
----------------------------------------ผูม าประชุม
๑. ศาสตราจารยสุวัจน
ธัญรส
ประธานกรรมการ
๒. ศาสตราจารยเสาวภา
อังสุภานิช
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. ผูชวยศาสตราจารยอภิรักษ
สงรักษ
กรรมการ
๑๒. ผูชวยศาสตราจารยอภิญญา
วณิชพันธุ
กรรมการ
๑๓. ผูชวยศาสตราจารยภาณุ
พรอมพุทธางกูร
กรรมการ
๑๔ นางสาวกิตติมา
ตันติหาชัย
กรรมการ
๑๕ นายพิทักษ
สถิตวรรธนะ
เลขานุการ
ผูไมมาประชุม
๑. รองศาสตราจารยประดิษฐ
๒. นายโกสินทร

มีสุข
ทีปรักษพันธ

เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๓๐ 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 ๖/๒๕๖๒ เมื่ อ จั น ทรที่ ๙ กั น ยายน ๒๕๖๒ ณ ห อ งประชุ ม ศรีวิ ชั ย อาคารสํ า นั ก งานอธิก ารบดี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๖/๒๕๖๒ เมื่อวันจันทรที่ ๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง
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 ๖/๒๕๖๒ เมื่อจันทรที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๒
ลําดับ
เรื่อง/มติที่ประชุม
๑. ๔.๒ แจ งผลการสอบโครงร างการค นควาอิ สระ สาขาวิชาการจัดการธุรกิ จ
ขนาดกลางและขนาดยอม คณะบริหารธุรกิจ จํานวน ๒ ราย ดังนี้
๑. นางนิภาวรรณ จันแดง
๒. นางสาวโฉมลักษณา สุวรรณกาญจน
มติที่ประชุม รับทราบ
๒. ๔.๓ แจงผลการสอบโครงรางวิทยานิพนธ สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ
ขนาดกลางและขนาดยอม คณะบริหารธุรกิจ จํานวน ๓ ราย ดังนี้
๑. นางพิมพอักษร แกวภักดี ๒. นางสาวนฤมล ทองกอบสม
๓. นางสาวหยาดฝน ใจรักษ
มติที่ประชุม รับทราบ
๓. ๔.๔ แจงผลการสอบวิทยานิพนธ สาขาวิชาการจัดการธุรกิจขนาดกลางและ
ขนาดยอม คณะบริหารธุรกิจ จํานวน ๓ ราย ดังนี้
๑. นายชลภัทร ยุติวงศสันติ ๒. นายภูริณัฐ ทองคงแกว
๓. นายประณิธาน วารีกุล
มติที่ประชุม รับทราบ และใหแแกไขตามขอเสนอแนะของคณะ
กรรมการบริหารบัณฑิตศึกษา
๔. ๔.๕ แจงผลการสอบประมวลความรู สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช
คณะเกษตรศาสตร นางสาวมัตตนา กลาคง
มติที่ประชุม เห็นชอบ

ผูรับผิดชอบ
สํานักสงเสริมวิชาการ
และงานทะเบียน
สํานักสงเสริมวิชาการ
และงานทะเบียน

ผลการดําเนินงาน
แจงมติที่ประชุมคณะกรรมการ
บริหารบัณฑิตศึกษาไปยังคณะ
ตามหนังสือที่ อว ๐๖๕๕.๑๓/๑๕๒๖
ลงวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๒
แจงมติที่ประชุมคณะกรรมการ
บริหารบัณฑิตศึกษาไปยังคณะ
ตามหนังสือที่ อว ๐๖๕๕.๑๓/๑๕๒๖
ลงวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๒

สํานักสงเสริมวิชาการ
และงานทะเบียน

แจงมติที่ประชุมคณะกรรมการ
บริหารบัณฑิตศึกษาไปยังคณะ
ตามหนังสือที่ อว ๐๖๕๕.๑๓/๑๕๒๖
ลงวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๒

สํานักสงเสริมวิชาการ
และงานทะเบียน

แจงมติที่ประชุมคณะกรรมการ
บริหารบัณฑิตศึกษาไปยังคณะ
ตามหนังสือที่ อว ๐๖๕๕.๑๓/๑๕๒๘
ลงวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๒

หมายเหตุ

รายงานการติดตามผลการดําเนินงานตามมติคณะกรรมการบริหารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
ครั้งที่ ๖/๒๕๖๒ เมื่อจันทรที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๒
ลําดับ
เรื่อง/มติที่ประชุม
๕. ๕.๑ พิจารณาเรื่องขออนุมัติแตงตั้งคณะกรรมการสอบโครงรางวิทยานิพนธ
สาขาวิชาการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําและการจัดการทรัพยากรประมง
คณะเกษตรศาสตร นางสาวจิราพร วรรณะ
มติที่ประชุม เห็นชอบ และใหแกไขตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการ
บริหารบัณฑิตศึกษา
๖. ๕.๒ พิจารณาเรื่องขออนุมัติแตงตั้งคณะกรรมการสอบโครงรางการคนควา
อิสระ สาขาวิชาการจัดการธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอม คณะบริหารธุรกิจ
นางสาวโฉมลักษณา สุวรรณกาญจน
มติทปี่ ระชุม เห็นชอบ
๗. ๕.๓ พิ จารณาเรื่ อ งขออนุ มั ติ แ ต งตั้ งคณะกรรมการสอบการค น คว าอิ สระ
สาขาวิ ช าการจั ด การธุ รกิ จ ขนาดกลางและขนาดย อ ม คณะบริห ารธุ รกิ จ
จํานวน ๒ ราย ดังนี้
๑. นางสาววาทินี นุยแนบ
๒. นางนิภาวรรณ จันแดง
มติที่ประชุม เห็นชอบ
๘. ๕.๔ พิจารณาเรื่องขออนุมัติแตงตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ สาขาวิชา
การจัดการธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอม คณะบริหารธุรกิจ นางสาวหยาดฝน
ใจรักษ
มติที่ประชุม เห็นชอบ

ผูรับผิดชอบ
สํานักสงเสริมวิชาการ
และงานทะเบียน

ผลการดําเนินงาน
แจงมติที่ประชุมคณะกรรมการ
บริหารบัณฑิตศึกษาไปยังคณะ
ตามหนังสือที่ อว ๐๖๕๕.๑๓/๑๕๒๘
ลงวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๒

สํานักสงเสริมวิชาการ
และงานทะเบียน

แจงมติที่ประชุมคณะกรรมการ
บริหารบัณฑิตศึกษาไปยังคณะ
ตามหนังสือที่ อว ๐๖๕๕.๑๓/๑๕๒๖
ลงวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๒
แจงมติที่ประชุมคณะกรรมการ
บริหารบัณฑิตศึกษาไปยังคณะ
ตามหนังสือที่ อว ๐๖๕๕.๑๓/๑๕๒๖
ลงวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๒

สํานักสงเสริมวิชาการ
และงานทะเบียน

สํานักสงเสริมวิชาการ
และงานทะเบียน

แจงมติที่ประชุมคณะกรรมการ
บริหารบัณฑิตศึกษาไปยังคณะ
ตามหนังสือที่ อว ๐๖๕๕.๑๓/๑๕๒๖
ลงวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๒

หมายเหตุ

รายงานการติดตามผลการดําเนินงานตามมติคณะกรรมการบริหารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
ครั้งที่ ๖/๒๕๖๒ เมื่อจันทรที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๒
ลําดับ
เรื่อง/มติที่ประชุม
๙. ๕.๕ พิจารณาเรื่องขออนุมัติแตงตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ สาขาวิชา
การจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดลอม คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
การประมง นางสาววิกัญดา แสงเงิน
มติที่ประชุม เห็นชอบ
๑๐. ๕.๖ พิจารณาเรื่องขออนุมัติแตงตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ
สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช คณะเกษตรศาสตร นางสาวมัตตนา กลาคง
มติที่ประชุม เห็นชอบ

ผูรับผิดชอบ
สํานักสงเสริมวิชาการ
และงานทะเบียน

๑๑. ๕.๗ พิจารณาเรื่องขอสอบวิทยานิพนธ สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรและ
สิ่งแวดลอม คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการประมง นางสาววิกัญดา
แสงเงิน
มติที่ประชุม เห็นชอบ และใหแกไขตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการ
บริหารบัณฑิตศึกษา
๑๒. ๕.๘ พิจารณาเรื่องแบบการขอขยายเวลาการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
มติที่ประชุม ขอถอนวาระ
๑๓ ๕.๙ พิจารณาเรื่องใหความเห็นชอบเปลี่ยนแปลงอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร (หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. 2559) คณะเกษตรศาสตร
มติที่ประชุม เห็นชอบ และนําเสนอสภาวิชาการ

สํานักสงเสริมวิชาการ
และงานทะเบียน

สํานักสงเสริมวิชาการ
และงานทะเบียน

สํานักสงเสริมวิชาการ
และงานทะเบียน
คณะเกษตรศาสตร

ผลการดําเนินงาน
แจงมติที่ประชุมคณะกรรมการ
บริหารบัณฑิตศึกษาไปยังคณะ
ตามหนังสือที่ อว ๐๖๕๕.๑๓/๑๕๒๗
ลงวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๒
แจงมติที่ประชุมคณะกรรมการ
บริหารบัณฑิตศึกษาไปยังคณะ
ตามหนังสือที่ อว ๐๖๕๕.๑๓/๑๕๒๘
ลงวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๒
แจงมติที่ประชุมคณะกรรมการ
บริหารบัณฑิตศึกษาไปยังคณะ
ตามหนังสือที่ อว ๐๖๕๕.๑๓/๑๕๒๗
ลงวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๒
แจงมติที่ประชุมคณะกรรมการ
บริหารบัณฑิตศึกษาไปยังคณะแลว
ตามหนังสือที่ อว ๐๖๕๕.๑๓/๑๕๒๘
ลงวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๒
๒. นําเสนอที่ประชุมสภาวิชาการ
มหาวิทยาลัยฯ ครั้งที่ ๘/๒๕๖๒
วันจันทรที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๖๒

หมายเหตุ

๔.๒ แจงผลการสอบวิทยานิพนธ สาขาวิชาการจัดการธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอม
ด วย นั ก ศึ ก ษาหลั กสู ต รบริห ารธุ รกิ จมหาบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ชาการจั ดการธุ รกิ จขนาดกลางและขนาดย อ ม
ไดดําเนินการสอบโครงรางการคนควาอิสระ เมื่อวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๒ และวันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๒
คณะบริหารธุรกิจ มีความประสงคขอแจงผลการสอบวิทยานิพนธ จํานวน ๒ ราย ดังนี้
๑. นายตรัยตาฬ กาฬวงศ
๒. นายวัชรินทร สงสังข
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
มติที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
๕.๑ พิจารณาเรื่องขออนุมัติชื่อเรื่องและแตงตั้งอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ สาขาวิชาการจัดการ
ธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอม
ด วย นางสาวสุภนิดา จารุพั นธ นักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบั ณฑิ ต สาขาวิชาการจัดการธุรกิ จขนาด
กลางและขนาดยอม ไดขออนุมัติชื่อเรื่องและแตงตั้งอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ
คณะบริหารธุรกิจ มีความประสงคขออนุมัตชิ ื่อเรื่องและแตงตั้งอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา
มติที่ประชุม คณบดีคณะบริหารธุรกิจ ขอถอนวาระ
๕.๒ พิจารณาเรื่องขออนุมัติแตงตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ
ขนาดกลางและขนาดยอม
ด วย นั ก ศึ ก ษาหลั กสู ต รบริห ารธุรกิ จมหาบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ชาการจั ดการธุ รกิ จขนาดกลางและขนาดย อม
ไดขออนุมัติแตงตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ
คณะบริหารธุรกิจ มีความประสงคขออนุมัติแตงตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ จํานวน ๒ ราย ดังนี้
๑. นางสาวพิมพอักษร แกวภักดี
๒. นางสาวนฤมล ทองกอบสม
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา
มติที่ประชุม เห็นชอบ
๕.๓ พิจารณาเรื่องขออนุมัติแตงตั้งคณะกรรมการสอบการคนควาอิสระ สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ
ขนาดกลางและขนาดยอม
ด ว ย นางสาวโฉมลั ก ษณา สุ ว รรณกาญจน นั ก ศึ ก ษาหลั ก สู ต รบริ ห ารธุ ร กิ จ มหาบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช า
การจัดการธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอม ไดขออนุมัติแตงตั้งคณะกรรมการสอบการคนควาอิสระ
คณะบริหารธุรกิจ มีความประสงคขออนุมัติแตงตั้งคณะกรรมการสอบการคนควาอิสระ
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา
ขอเสนอแนะที่ประชุม
- ตรวจสอบชื่อวิทยานิพนธภาษาอังกฤษ
มติที่ประชุม เห็นชอบ

๕.๔ พิจารณาเรื่องขออนุมัติแตงตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
ดวย นักศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา ไดขออนุมัติแตงตั้งคณะกรรมการ
สอบวิทยานิพนธ
คณะวิศวกรรมศาสตร มีความประสงคขออนุมัติแตงตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ จํานวน ๒ ราย ดังนี้
๑. นายขจรพงศ นิ่มนวล
๒. นายทวีศักดิ์ ทองขวัญ
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา
มติที่ประชุม เห็นชอบ
๕.๕ พิจารณาเรื่องขออนุมัติแตงตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ สาขาวิชาสัตวศาสตร
ดวย นายฐิติพงษ นกแกว นักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร ไดขออนุมัติแตงตั้ง
คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ
คณะเกษตรศาสตร มีความประสงคขออนุมัติแตงตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา
มติที่ประชุม เห็นชอบ
๕.๖ พิจารณาเรื่องขออนุมัติแตงตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ สาขาวิชาการเพาะเลี้ยงสัตวนํา้ และ
การจัดการทรัพยากรประมง
ดวย นางสาวณัฎนิชา เมืองกาญจน นักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา
และการจัดการทรัพยากรประมง ไดขออนุมัติแตงตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ
คณะเกษตรศาสตร มีความประสงคขออนุมัติแตงตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา
ขอเสนอแนะที่ประชุม
- แกชื่อเรื่องวิทยานิพนธภาษาอังกฤษ จาก “Control” เปน “Controled”
มติที่ประชุม เห็นชอบ และใหแกไขตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการบริหารบัณฑิตศึกษา
๕.๗ พิจารณาเรื่องขอสอบวิทยานิพนธ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
ด วย นั ก ศึ ก ษาหลั ก สู ตรวิ ศวกรรมศาสตรมหาบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าวิ ศวกรรมโยธา ได ข อสอบวิ ทยานิ พ นธ
ในวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๒ และวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๒
คณะวิศวกรรมศาสตร มีความประสงคขอสอบวิทยานิพนธ จํานวน ๒ ราย ดังนี้
๑. นายขจรพงศ นิ่มนวล
๒. นายทวีศักดิ์ ทองขวัญ
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา
มติที่ประชุม เห็นชอบ
๕.๘ พิจารณาเรื่องขอสอบวิทยานิพนธ สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช
ดวย นางสาวมัตตนา กลาคง นักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช ไดขอ
สอบวิทยานิพนธ ในวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๒
คณะเกษตรศาสตร มีความประสงคขอสอบวิทยานิพนธ
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา
มติที่ประชุม เห็นชอบ

๕.๙ พิจารณาเรื่องใหความเห็นชอบอาจารยประจํา หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ
ธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559)
ตามประกาศกระทรวงศึ กษาธิก าร เรื่ อง กรอบมาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ ระดั บ อุ ด มศึ ก ษาแห งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒
กําหนดใหสถาบันอุ ดมศึกษามีการพัฒ นาหลักสูตรอยางตอเนื่อง เพื่อใหทุกหลักสูตรมีการดําเนิน งานเป นไปตามเกณฑ
มาตรฐานหลักสูตระดับ อุดมศึกษา ซึ่งกําหนดใหมีการประเมินผลตามตัวบงชี้ผลการดําเนินงานตามประกาศมาตรฐาน
คุณวุฒิ สาขา หรือ สาขาวิชา เพื่อใหการดําเนินงานของหลักสูตรเปนไปตามเกณฑ มาตรฐานที่กําหนดสูเปาหมายในการ
ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ
คณะบริหารธุรกิจ มีความประสงคขอเสนออาจารยประจํา หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชากร
จัดการธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) ดังนี้
ดร.ลมุล เกยุรินทร
มติที่ประชุม คณบดีคณะบริหารธุรกิจ ขอถอนวาระ
ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่น ๆ
- คณบดี ค ณะเกษตรศาสตร ขอหารือ การเขี ย นเอกสารการอ า งอิ งงานวิ จั ย ที่ ไม มี ก ารกํ า หนดเลขหน า
ที่ประชุมมีขอเสนอแนะใหอางอิงเลขหนาตาม doi โดยใชรูปแบบ ดังนี้
AI-Souti, A., Gallardo, W., Claereboudt, M., Mahgoub, O., 2019. Attractability and pa-latability of
formulated diets incorporated with chicken feather and algal meals for juvenile gilthead
seabream, Sparus aurata. Aquac. Rep. 14, 100199. https://doi.org/10.1016/j.aqrep.2019.100199.
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