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สรุปสาระส าคัญรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะบริหารธุรกิจ 

ครั้งที่ 11/2560 

วันพุธที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 

ที่ประชุมรับทราบเรื่องต่าง ๆ ดังนี้                                       

1.ด้านการเรียนการสอน 

1.1 สรุปรายงานการประชุมคณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยสยาม ครั้งที่ 10/2560 วันอังคารที่ 10 ตุลาคม 2560  

ดังนี้ 

1.1.1 รายงานผลการด าเนินการของหลักสูตร (มคอ.7) ประจ าปีการศึกษา 2559 ได้เสนอสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 

5/2560  เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 

1.1.2 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการงานวิศวกรรม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559) 

1.1.3 พิจารณาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษสื่อสารธุรกิจ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560) 

1.1.4 หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2560) 

1.1.5 รายงานความคืบหน้าการพิจารณาการด าเนินการของหลักสูตร (มคอ.7) ประจ าปีการศึกษา 2559 

1.1.6 สรุปการจัดส่ง มคอ.3-6 ประจ าปีการศึกษา 2558 

1.1.7 พิจารณาการปรับปรุงแก้ไขอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร จ านวน 2 หลักสูตร 

- หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ฉบับปี พ.ศ.2555 

   - หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร ฉบับปี พ.ศ.2560 

 1.2 สรุปรายงานผลการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ประจ าเดือนตุลาคม 2560 

  1.2.1 มีมติมอบ ดร.พยุงศักดิ์ จันทรสุรินทร์  รศ.ดร.จอมพงศ์ มงคลวนิช  และ ผอ.ส านักรับสมัคร  ด าเนินการจัดสอบ

เตรียมความพร้อม (Pre O-NET) ให้กับโรงเรียนมัธยมต่าง ๆ, มีมติให้จัดตั้งศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง โดยมี ดร.พยุงศักดิ์  

จันทรสุรินทร์ เป็นผู้ดูแลและประสานงานกับทางคณะ/ภาควิชา ที่สอนหลักสูตรต่อเนื่อง, มีมติมอบ รศ.ดร.จอมพงศ์ มงคลวนิช 

พิจารณาจัดท าหลักสูตรระดับปริญญาตรีแบบก้าวหน้า (Honors Program) โดยสามารถเทียบโอนหน่วยกิตได้ไม่เกิน 9  

หน่วยกิต, มีมติอนุมัติให้หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ หลักสูตรเทียบโอนวันเสาร์-อาทิตย์ 

จัดการเรียนการสอนแบบ Block Course ได้โดยให้ทางสาขาวิชาจัดท า courseware ของทุกรายวิชาที่มีการเรียนการสอน ลง

ในระบบสารสนเทศของคณะ/สาขาวิชา, มีมติมอบ ผศ.ดร.พลเรือตรีหญิงสุภัทรา เอ้ือวงศ์ และ รศ.ดร.จอมพงศ์ มงคลวนิช วาง

ระบบการประเมินบุคลากร ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 10 พ.ย.2560 และน าเสนอต่ออธิการบดีเพื่อพิจารณา โดยพิจารณาผลการ

ประเมินจากด้านต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ งานริเริ่มสร้างสรรค์ (ความคิดริเริ่ม/การสร้างสรรค์ผลงาน/ความส าเร็จในการด าเนินการ), 

ความรับผิดชอบต่อหน้าที่และงานที่ได้รับมอบหมาย, การมีส่วนร่วมในการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย, ความ

ยั่งยืนของคณะ/สาขาวิชา, ความเป็นผู้น า (เฉพาะหัวหน้าหน่วยงาน) 
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 1.3 สรุปรายงานผลการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 5/2560 เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 

1.3.1 ผลการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยสยาม ประจ าปีการศึกษา 2559 
1.3.1.1 ผลการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบประจ ามหาวิทยาลัยสยาม ประจ าปีกรศึกษา 2559 

อนุมัติงบดุล และการเปลี่ยนแปลงการเงินของกองทุนประเภทต่าง ๆ และรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ประจ าปีการศึกษา 
2559 

1.3.1.2 อนุมัติการปรับปรุงแก้ไขอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร จ านวน 4 หลักสูตร ได้แก่ ศษ.ม.  
(ภาวะผู้น าและนวัตกรรมการบริหารการศึกษา) ฉบับปี พ.ศ.2559 หลักสูตร ศศ.บ.(ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร) ฉบับปี พ.ศ 
2559 หลักสูตร รป.ม. พ.ศ.2559 และหลักสูตร วท.บ.(เทคโนโลยีการอาหาร) พ.ศ.2560 

1.3.1.3 อนุมัติการปรับค าอธิบายรายวิชา ของหลักสูตร ศษ.ม.(ภาวะผู้น าและนวัตกรรมการบริหาร 
การศึกษา) ฉบับปี พ.ศ.2559 ตามข้อก าหนดของคุรุสภา 

1.3.1.4 อนุมัติหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง) พ.ศ.2560 
1.3.1.5 อนุมัติการปิดหลักสูตร รป.ม. และหลักสูตร ศศ.ม.(สันติภาพศึกษาและการทูต) ตั้งแต่ปี 

การศึกษา 2560 
1.3.1.6 เห็นชอบผลการด าเนินการของหลักสูตร (มคอ.7) (เพ่ิมเติม) จ านวน 12 หลักสูตร 
1.3.1.7 อนุมัติการให้ปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษาภาคฤดูร้อน/2559 (เพ่ิมเติม) จ านวน 206 คน 
1.3.1.8 อนุมัติให้แต่งตั้ง อาจารย์เวทิต ทองจันทร์ ด ารงต าแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชา 

นิเทศศาสตร์ 
1.3.1.9 รับทราบการเสนอขอก าหนดต าแหน่งของอาจารย์ 2 ราย 

 1.4 การประชาสัมพันธ์การเข้าประชุมวิชาการ เช่น สถาบันเอเชียตะวันออกศึกษา ม.ธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิตจัดประชุม

วิชาการระดับนานาชาติ เรื่อง ศาสนาและวัฒนธรรมความเชื่อของชาวจีนโพ้นทะเล วันที่ 24 พฤศจิกายน 2560, คณะ

บริหารธุรกิจและการบัญชี ม.ขอนแก่น ร่วมกับเครือข่ายสถาบันการศึกษาแห่งภูมิภาคด้านบริหารธุรกิจ ก าหนดจัดประชุม

วิชาการระดับชาติและระดับนานาชาติด้านบริหารธุรกิจและการบัญชี  วันที ่ 22-23 กุมภาพันธ์ 2561, มหาวิทยาลัยอีสเทิร์น

เอเชีย ประชุมวิชาการและส่งผลงานวิจัย หัวข้อ Green ASIA and Sustainability Forum : Aging Society Development 

forum : Aging Society Development for Active and Productive Aging จัดวันที่ 8-9 มิถุนายน 2561  

 1.5 คณะบริหารธุรกิจเตรียมจัดกิจกรรมงานสยามนิทัศน์ ในวันที่ 28-30 พ.ย.2560 โดยจัดเตรียมอาจารย์ จ านวน 5 คน 

และนักศึกษารุ่นพี่ จ านวน 5 คน เพื่อช่วยกันดูแลเด็กนักเรียนที่มาร่วมงานสยามนิทัศน์ 

 1.6 คณะบริหารธุรกิจก าลังด าเนินการจัดเตรียมข้อมูลปรับปรุงหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560 

 1.7 คณะบริหารธุรกิจจะจัดโครงการแนะน านักศึกษาเลือกเรียนหลักสูตร (สาขา) และการประกันคุณภาพการศึกษา คณะ

บริหารธุรกิจ ในวันพุธที่ 15 พฤศจิกายน 2560 เวลา 13.00 – 16.30 น. มีจ านวนนักศึกษาประมาณ 150 คน ณ ห้องสัมมนา 

ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 
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2. ด้านการวิจัย 

 -   

3. ด้านการบริการทางวิชาการแก่สังคม 
 - 
4. ด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม          
     - 
5. ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา 

 - 

6. ด้านการปฏิบัติภารกิจตามที่ได้รับมอบหมายจากทางมหาวิทยาลัย  

     - 

7. ด้านอ่ืน ๆ  

    - 

  

  

  

 

  

  
 
 

 

 

 

 

 

 


