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รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารบัณฑิตศกึษา 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

คร้ังท่ี ๗/๒๕๖๒ 
วันจันทรที่ ๗ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 

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

ผูมาประชุม 
๑. ศาสตราจารยสุวัจน  ธัญรส 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. ผูชวยศาสตราจารยอภิรักษ สงรักษ กรรมการ 
๑๒. ผูชวยศาสตราจารยอภิญญา วณิชพันธุ กรรมการ 
๑๓. ผูชวยศาสตราจารยภาณุ พรอมพุทธางกูร กรรมการ  
๑๔ นางสาวกิตติมา ตันติหาชัย กรรมการ  
๑๕ นายพิทักษ สถิตวรรธนะ เลขานุการ 

ผูไมมาประชุม  
๑. รองศาสตราจารยประดิษฐ มีสุข 
๒. นายโกสินทร ทปีรักษพันธ 

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 คร้ังท่ี ๖/๒๕๖๒ เม่ือจันทรที่  ๙ กันยายน ๒๕๖๒ ณ หองประชุมศรีวิชัย อาคารสํานักงานอธิการบด ี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย    

  มติที่ประชุม  รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๖/๒๕๖๒ เม่ือวันจันทรที่ ๙ กันยายน พ.ศ. 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 
คร้ังท่ี ๖/๒๕๖๒ เมื่อจันทรท่ี ๙ กันยายน ๒๕๖๒ 

 
ลําดับ เร่ือง/มติท่ีประชุม ผูรับผิดชอบ ผลการดําเนินงาน หมายเหตุ 

๑. ๔.๒ แจงผลการสอบโครงรางการคนควาอิสระ สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ
ขนาดกลางและขนาดยอม คณะบริหารธุรกิจ จํานวน ๒ ราย ดังนี ้
๑. นางนิภาวรรณ จันแดง  ๒. นางสาวโฉมลักษณา สุวรรณกาญจน     
มติท่ีประชุม  รับทราบ   

สํานักสงเสริมวิชาการ
และงานทะเบียน 

แจงมติท่ีประชุมคณะกรรมการ
บริหารบัณฑิตศึกษาไปยังคณะ 
ตามหนังสือที่ อว ๐๖๕๕.๑๓/๑๕๒๖ 
ลงวนัที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๒  

 

๒. ๔.๓ แจงผลการสอบโครงรางวิทยานิพนธ สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ 
ขนาดกลางและขนาดยอม คณะบริหารธุรกิจ จํานวน ๓ ราย ดังนี้ 
๑. นางพิมพอักษร แกวภักดี ๒. นางสาวนฤมล ทองกอบสม 
๓. นางสาวหยาดฝน ใจรักษ  
มติท่ีประชุม  รับทราบ            

สํานักสงเสริมวิชาการ
และงานทะเบียน 

แจงมติท่ีประชุมคณะกรรมการ
บริหารบัณฑิตศึกษาไปยังคณะ 
ตามหนังสือที่ อว ๐๖๕๕.๑๓/๑๕๒๖ 
ลงวนัที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๒           

 

๓. ๔.๔ แจงผลการสอบวิทยานิพนธ สาขาวชิาการจัดการธุรกิจขนาดกลางและ
ขนาดยอม คณะบริหารธุรกิจ จํานวน ๓ ราย ดังนี้ 
๑. นายชลภทัร ยุติวงศสันติ ๒. นายภูริณัฐ ทองคงแกว 
๓. นายประณิธาน วารีกุล       
มติที่ประชุม  รับทราบ และใหแแกไขตามขอเสนอแนะของคณะ
กรรมการบริหารบัณฑิตศกึษา            

สํานักสงเสริมวิชาการ
และงานทะเบียน 

แจงมติท่ีประชุมคณะกรรมการ
บริหารบัณฑิตศึกษาไปยังคณะ 
ตามหนังสือที่ อว ๐๖๕๕.๑๓/๑๕๒๖ 
ลงวนัที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๒                

 

๔. ๔.๕ แจงผลการสอบประมวลความรู สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช 
คณะเกษตรศาสตร นางสาวมัตตนา กลาคง  
มติท่ีประชุม  เห็นชอบ  

สํานักสงเสริมวิชาการ
และงานทะเบียน 

แจงมติท่ีประชุมคณะกรรมการ
บริหารบัณฑิตศึกษาไปยังคณะ 
ตามหนังสือที่ อว ๐๖๕๕.๑๓/๑๕๒๘ 
ลงวนัที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๒                

 

 
 

  



 

 

 

รายงานการติดตามผลการดําเนินงานตามมติคณะกรรมการบริหารบัณฑติศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
คร้ังท่ี ๖/๒๕๖๒ เม่ือจันทรที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๒ 

 
ลําดับ เร่ือง/มติท่ีประชุม ผูรับผิดชอบ ผลการดําเนินงาน หมายเหตุ 

๕. ๕.๑ พิจารณาเรื่องขออนุมัติแตงตั้งคณะกรรมการสอบโครงรางวทิยานิพนธ 
สาขาวชิาการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําและการจัดการทรัพยากรประมง  
คณะเกษตรศาสตร นางสาวจิราพร วรรณะ     
มติท่ีประชุม  เห็นชอบ และใหแกไขตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการ 
บริหารบัณฑิตศึกษา   

สํานักสงเสริมวิชาการ
และงานทะเบียน 

แจงมติท่ีประชุมคณะกรรมการ
บริหารบัณฑิตศึกษาไปยังคณะ 
ตามหนังสือที่ อว ๐๖๕๕.๑๓/๑๕๒๘ 
ลงวนัที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๒   

 

๖. ๕.๒ พิจารณาเร่ืองขออนุมัติแตงตั้งคณะกรรมการสอบโครงรางการคนควา
อิสระ สาขาวิชาการจัดการธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอม คณะบริหารธุรกิจ  
นางสาวโฉมลักษณา สุวรรณกาญจน 
มติท่ีประชุม  เห็นชอบ             

สํานักสงเสริมวิชาการ
และงานทะเบียน 

แจงมติท่ีประชุมคณะกรรมการ
บริหารบัณฑิตศึกษาไปยังคณะ 
ตามหนังสือที่ อว ๐๖๕๕.๑๓/๑๕๒๖ 
ลงวนัที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๒          

 

๗. ๕.๓ พิจารณาเร่ืองขออนุมัติแตงตั้ งคณะกรรมการสอบการคนควาอิสระ 
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอม คณะบริหารธุรกิจ    
จํานวน ๒ ราย ดังนี ้
๑. นางสาววาทินี  นุยแนบ  ๒. นางนิภาวรรณ  จันแดง   
มติที่ประชุม  เห็นชอบ             

สํานักสงเสริมวิชาการ
และงานทะเบียน 

แจงมติท่ีประชุมคณะกรรมการ
บริหารบัณฑิตศึกษาไปยังคณะ 
ตามหนังสือที่ อว ๐๖๕๕.๑๓/๑๕๒๖ 
ลงวนัที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๒               

 

๘. ๕.๔ พิจารณาเรื่องขออนุมัติแตงตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ สาขาวิชา 
การจัดการธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอม คณะบริหารธุรกิจ นางสาวหยาดฝน 
ใจรักษ  
มติท่ีประชุม  เห็นชอบ  

สํานักสงเสริมวิชาการ
และงานทะเบียน 

แจงมติท่ีประชุมคณะกรรมการ
บริหารบัณฑิตศึกษาไปยังคณะ 
ตามหนังสือที่ อว ๐๖๕๕.๑๓/๑๕๒๖ 
ลงวนัที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๒                

 



 

 

 

รายงานการติดตามผลการดําเนินงานตามมติคณะกรรมการบริหารบัณฑติศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
คร้ังท่ี ๖/๒๕๖๒ เมื่อจันทรท่ี ๙ กันยายน ๒๕๖๒ 

 
ลําดับ เร่ือง/มติท่ีประชุม ผูรับผิดชอบ ผลการดําเนินงาน หมายเหตุ 

๙. ๕.๕ พิจารณาเรื่องขออนุมัติแตงตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ สาขาวิชา
การจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดลอม คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี
การประมง นางสาววิกัญดา แสงเงิน      
มติท่ีประชุม  เห็นชอบ   

สํานักสงเสริมวิชาการ
และงานทะเบียน 

แจงมติท่ีประชุมคณะกรรมการ
บริหารบัณฑิตศึกษาไปยังคณะ 
ตามหนังสือที่ อว ๐๖๕๕.๑๓/๑๕๒๗ 
ลงวนัที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๒  

 

๑๐. ๕.๖ พิจารณาเร่ืองขออนุมัติแตงตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ 
สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช คณะเกษตรศาสตร นางสาวมัตตนา กลาคง 
มติท่ีประชุม  เห็นชอบ             

สํานักสงเสริมวิชาการ
และงานทะเบียน 

แจงมติท่ีประชุมคณะกรรมการ
บริหารบัณฑิตศึกษาไปยังคณะ 
ตามหนังสือที่ อว ๐๖๕๕.๑๓/๑๕๒๘ 
ลงวนัที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๒          

 

๑๑. ๕.๗ พิจารณาเรื่องขอสอบวิทยานิพนธ สาขาวชิาการจัดการทรัพยากรและ
สิ่งแวดลอม คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการประมง นางสาววิกัญดา 
แสงเงิน   
มติที่ประชุม  เห็นชอบ และใหแกไขตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการ 
บริหารบัณฑิตศึกษา             

สํานักสงเสริมวิชาการ
และงานทะเบียน 

แจงมติท่ีประชุมคณะกรรมการ
บริหารบัณฑิตศึกษาไปยังคณะ 
ตามหนังสือที่ อว ๐๖๕๕.๑๓/๑๕๒๗ 
ลงวนัที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๒               

 

๑๒. ๕.๘  พิจารณาเร่ืองแบบการขอขยายเวลาการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  
มติท่ีประชุม  ขอถอนวาระ   

สํานักสงเสริมวิชาการ
และงานทะเบียน 

-  

๑๓ ๕.๙ พิจารณาเรื่องใหความเห็นชอบเปลี่ยนแปลงอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร  
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาสัตวศาสตร (หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. 2559) คณะเกษตรศาสตร 
มติท่ีประชุม  เห็นชอบ และนําเสนอสภาวิชาการ 
 

 

 

คณะเกษตรศาสตร แจงมติท่ีประชุมคณะกรรมการ 
บริหารบัณฑิตศึกษาไปยังคณะแลว  
ตามหนังสือที่ อว ๐๖๕๕.๑๓/๑๕๒๘ 
ลงวนัที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๒        
๒. นําเสนอที่ประชุมสภาวิชาการ 
มหาวิทยาลัยฯ คร้ังท่ี ๘/๒๕๖๒ 
วันจันทรที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๖๒ 

 



 

 

 ๔.๒  แจงผลการสอบวิทยานิพนธ สาขาวิชาการจัดการธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอม 
 ดวย นักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอม 
ไดดําเนินการสอบโครงรางการคนควาอิสระ เมื่อวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๒ และวันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๒ 
 คณะบริหารธุรกิจ มีความประสงคขอแจงผลการสอบวิทยานิพนธ จํานวน ๒ ราย ดังน้ี 
 ๑. นายตรัยตาฬ กาฬวงศ  ๒. นายวัชรินทร สงสังข     
 จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 

 มติที่ประชุม  รับทราบ  

ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา 
๕.๑  พิจารณาเร่ืองขออนุมัติชื่อเร่ืองและแตงต้ังอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ สาขาวิชาการจัดการ

ธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอม  
 ดวย นางสาวสุภนิดา จารุพันธ นักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจขนาด
กลางและขนาดยอม ไดขออนุมัติชื่อเรื่องและแตงตั้งอาจารยที่ปรึกษาวิทยานพินธ 

คณะบริหารธุรกิจ มีความประสงคขออนุมัตชิื่อเรื่องและแตงต้ังอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ   
 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา 

           มติที่ประชุม  คณบดีคณะบริหารธุรกิจ ขอถอนวาระ    

 ๕.๒  พิจารณาเร่ืองขออนุมัติแตงตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ 
ขนาดกลางและขนาดยอม 
 ดวย นักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอม 
ไดขออนุมัติแตงตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ 
 คณะบริหารธุรกิจ มีความประสงคขออนุมัติแตงต้ังคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ จํานวน ๒ ราย ดังนี้ 
 ๑. นางสาวพิมพอักษร แกวภักดี  ๒. นางสาวนฤมล ทองกอบสม  
 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา 

 มติที่ประชุม  เห็นชอบ    

 ๕.๓  พิจารณาเร่ืองขออนุมัติแตงตั้งคณะกรรมการสอบการคนควาอิสระ สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ
ขนาดกลางและขนาดยอม 
 ด วย นางสาวโฉมลักษณา สุวรรณกาญจน  นักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณ ฑิต สาขาวิชา 
การจัดการธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอม ไดขออนุมัติแตงตั้งคณะกรรมการสอบการคนควาอิสระ 
 คณะบริหารธุรกิจ มีความประสงคขออนุมัติแตงต้ังคณะกรรมการสอบการคนควาอิสระ     
 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา 

 ขอเสนอแนะที่ประชุม 

 -  ตรวจสอบชื่อวิทยานิพนธภาษาอังกฤษ 

            มติที่ประชุม เห็นชอบ  

 

 

 

 



 

 

 ๕.๔  พิจารณาเร่ืองขออนุมัติแตงตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา 
 ดวย นักศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา ไดขออนุมัติแตงต้ังคณะกรรมการ
สอบวิทยานิพนธ 
 คณะวิศวกรรมศาสตร มีความประสงคขออนุมัติแตงตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ จํานวน ๒ ราย ดังนี้ 
 ๑. นายขจรพงศ นิ่มนวล   ๒. นายทวีศักดิ์ ทองขวัญ 
 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา 

            มติที่ประชุม เห็นชอบ  

 ๕.๕  พิจารณาเร่ืองขออนุมัติแตงตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ สาขาวิชาสัตวศาสตร 
 ดวย นายฐิติพงษ นกแกว นักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร ไดขออนุมัติแตงต้ัง
คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ 
 คณะเกษตรศาสตร มีความประสงคขออนุมัติแตงตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ 
 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา  

           มติที่ประชุม  เห็นชอบ 

 ๕.๖  พิจารณาเร่ืองขออนุมัติแตงตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ สาขาวิชาการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําและ 
การจัดการทรัพยากรประมง 
 ดวย นางสาวณัฎนิชา เมืองกาญจน นักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา
และการจัดการทรัพยากรประมง ไดขออนุมัติแตงตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ 
 คณะเกษตรศาสตร มีความประสงคขออนุมัติแตงตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ 
 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา  

 ขอเสนอแนะที่ประชุม 

 - แกชื่อเรื่องวิทยานิพนธภาษาอังกฤษ จาก “Control” เปน “Controled” 

           มติที่ประชุม  เห็นชอบ และใหแกไขตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการบริหารบัณฑิตศึกษา 

 ๕.๗  พิจารณาเร่ืองขอสอบวิทยานิพนธ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา 
 ดวย นักศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา ไดขอสอบวิทยานิพนธ 
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  พิจารณาเร่ืองขอสอบวิทยานิพนธ สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช 
 ดวย นางสาวมัตตนา กลาคง นักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช ไดขอ
สอบวิทยานิพนธ ในวันท่ี ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๒  
 คณะเกษตรศาสตร มีความประสงคขอสอบวิทยานิพนธ  
 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา  

 มติที่ประชุม  เห็นชอบ  

 



 

 

 ๕.๙  พิจารณาเร่ืองใหความเห็นชอบอาจารยประจํา หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ
ธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559)  
 ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ 
กําหนดใหสถาบันอุดมศึกษามีการพัฒนาหลักสูตรอยางตอเนื่อง เพ่ือใหทุกหลักสูตรมีการดําเนินงานเปนไปตามเกณฑ
มาตรฐานหลักสูตระดับอุดมศึกษา ซึ่งกําหนดใหมีการประเมินผลตามตัวบงชี้ผลการดําเนินงานตามประกาศมาตรฐาน
คุณวุฒิสาขา หรือ สาขาวิชา เพ่ือใหการดําเนินงานของหลักสูตรเปนไปตามเกณฑมาตรฐานที่กําหนดสูเปาหมายในการ
ผลิตบัณฑติที่มีคุณภาพ   
 คณะบริหารธุรกิจ มีความประสงคขอเสนออาจารยประจํา หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชากร
จัดการธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) ดังน้ี 
 ดร.ลมลุ เกยุรินทร  

 มติที่ประชุม  คณบดีคณะบริหารธุรกิจ ขอถอนวาระ  

ระเบียบวาระท่ี ๖ เรื่องอื่น ๆ 
 - คณบดีคณะเกษตรศาสตร ขอหารือการเขียนเอกสารการอางอิงงานวิจัยที่ ไมมีการกําหนดเลขหนา 
ท่ีประชุมมีขอเสนอแนะใหอางอิงเลขหนาตาม doi โดยใชรูปแบบ ดงันี้ 
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. 

เลิกประชุมเวลา ๑๔.๐๐ น. 
 นางสาวปญชนันท  เลาหสกุล      ผูจดรายงานการประชุม 
 นายพิทักษ  สถิตวรรธนะ  ผูตรวจรายงานการประชุม 


