
สรุปสาระส าคญัรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะบริหารธุรกิจ 
คร้ังท่ี 5/2557 

วนัพฤหสับดีท่ี 15 พฤษภาคม 2557 

ท่ีประชุมรับทราบเร่ืองต่าง ๆ ดงัน้ี 

1. ด้านการเรียนการสอน/การผลติบัณฑิต 
1.1 รายงานผลการด าเนินงานตามมติคณะกรรมการวิชาการ คร้ังท่ี 4/2557 เม่ือวนัท่ี 4 เม.ย.25 

เก่ียวกบัสรุปแนวทางปฏิบติัการพิจารณาการขอสอบภายหลงั  ดงัน้ี  พิจารณาการขอสอบภายหลงัให ้นศ.  
ยืน่ค าร้องพร้อมหลกัฐานท่ีส านกัทะเบียนฯ ภายใน 1 วนั ท าการหลงัจากการขาดสอบและใหส้ านกัทะเบียนฯ 
รวบรวมค าร้องน าส่งคณะวชิาภายใน 1 วนัท าการ ส่วนกระบวนการพิจารณาอนุมติัใหส้อบภายหลงัถือเป็น
กระบวนการภายในคณะ โดยคณะวชิาเป็นผูด้  าเนินการพิจารณาและจดัการสอบ ทั้งน้ี การสอบตอ้งเสร็จส้ินก่อน
และตอ้งน าผลคะแนนและเกรดเสนอคณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและมาตรฐานการศึกษาของหลกัสูตรพิจารณา
พร้อมกนักบัผูส้อบตามก าหนดเวลา ทั้งน้ี หากคณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรฯ ประชุมพิจารณาทั้งหมดแลว้จะไม่มี
การพิจารณารายอ่ืนเพิ่มเติมอีก และนอกเหนือจากกรณีดงักล่าวขา้งตน้ ใหท้  าเร่ืองเสนอผา่นคณบดีจนถึงอธิการบดี 
และใหอ้ยูใ่นดุลยพินิจของอธิการบดี  

1.2 คณะเทคโนโลยสีารสนเทศ ขอเชิญสัมมนาเชิงปฏิบติัการ เร่ือง การใชง้านโปรแกรม Google Apps  
ส าหรับบุคลากรของมหาวทิยาลยั ในวนัท่ี 30 พฤษภาคม และ 2 มิถุนายน 2557 ณ ห้องปฏิบติัการคอมพิวเตอร์ ศูนย์
สารสนเทศ อาคาร 15 ชั้น 1 เพื่อส่งเสริมใหบุ้คลากรของมหาวทิยาลยัสามารถใชคุ้ณสมบติัของโปรแกรม Google 
Apps ในการปฏิบติังานและการเรียนการสอนใหมี้ความช านาญมากข้ึน 

1.3 คณะบริหารธุรกิจ ส่งอาจารยนิ์เทศสหกิจศึกษาเขา้ร่วมอบรมการใชร้ะบบการจดัการสหกิจศึกษา 
อิเลคทรอนิกส์ เม่ือวนัพฤหสับดีท่ี 8 พฤษภาคม 2557 เวลา 09.00-11.30 น. ณ หอ้งศูนยป์ฏิบติัทางการเงิน อาคาร
เฉลิมพระเกียรติ 19 ชั้น 6  
 1.4 ส านกังานอธิการบดี ขอเชิญเขา้ร่วมโครงการฝึกอบรมงานสารบรรณ และโครงการสัมมนาเพิ่ม 
ประสิทธิภาพงานสารบรรณ ในวนัพฤหสับดีท่ี 22 พฤษภาคม 2557 ส าหรับผูท่ี้ไม่เคยผา่นการฝึกอบรมงานสาร
บรรณ และวนัพุธท่ี 28 พฤษภาคม 2557  เวลา 08.30-16.30 น. ส าหรับผูบ้ริหารงานและผูป้ฏิบติังานสารบรรณ   จึง
ขอเชิญบุคลากรในคณะเขา้ร่วมสัมมนาไดท้ั้ง 2 โครงการ 

 
 



1.5 คณะเทคโนโลยสีารสนเทศ ขอเชิญสัมมนาเชิงปฏิบติัการ เร่ือง การใชง้านโปรแกรม Google Apps  
ส าหรับบุคลากรของมหาวทิยาลยั ในวนัท่ี 30 พฤษภาคม 2557 และ วนัท่ี 2 มิถุนายน 2557 ณ หอ้งปฏิบติัการ
คอมพิวเตอร์ ศูนยส์ารสนเทศ อาคาร 15 ชั้น 1 เพื่อส่งเสริมใหบุ้คลากรของมหาวทิยาลยัสามารถใชคุ้ณสมบติัของ
โปรแกรม Google Apps ในการปฏิบติังานและการเรียนการสอนใหมี้ความช านาญมากข้ึน 
2. ด้านการวจัิย 
 2.1 สมาคมเครือข่ายการพฒันาวชิาชีพอาจารยแ์ละองคก์รระดบัอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย (ควอท.) ขอ
เชิญส่งบทความวชิาการประจ าปี 2557 โดยก าหนดการจดัการประชุมวชิาการ คร้ังท่ี 9 ประจ าปี 2557 เร่ือง 
Teaching and Learning Towards 21st Century Higher Education  ในวนัท่ี 17-18 กรกฎาคม 2557 ณ  
โรงแรมดิอิมพิเรียล ควนีส์ ปาร์ค กรุงเทพฯ  
 2.3 คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัสยาม ไดข้อความร่วมมือทางวชิาการจากคณะบริหารธุรกิจ  
มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์เก่ียวกบัการประเมินบทความทางวชิาการ ท่ีจะขอลงตีพิมพใ์นวารสาร “สยามวชิาการ” 
โดย คณะบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัสยาม ไดข้อใหท้างคณะบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ ประเมิน
บทความ จ านวน 3 เร่ือง พร้อมกนัน้ี ทั้ง 2 หน่วยงาน ยงัท าความตกลงเบ้ืองตน้เก่ียวกบัการร่วมมือในการ
ประเมินผลงานทางวชิาการในรูปแบบวารสารวชิาการ และในรูปแบบอ่ืน ๆ อีกดว้ย 

3. ด้านการบริการทางวชิาการแก่สังคม 

 3.1 ตามท่ี สกอ.ไดส้นบัสนุนโครงการจดัตั้งศูนยบ์่มเพาะ ณ มหาวทิยาลยัสยาม นั้น บดัน้ี ศูนยบ์่มเพาะฯ 
ไดผ้า่นเกณฑก์ารประเมินรอบแรก จาก สกอ. 
 3.2 คณะบริหารธุรกิจไดจ้ดัท าโครงการความร่วมมือทางวิชาการกบัคณะวศิวกรรมศาสตร์ และ บริษทั  
เอส.บี. อุตสาหกรรมเคร่ืองเรือน จ ากดั   ในเร่ืองการเรียนการสอน การวจิยั  และงานบริการวชิาการ  โดย 
ผูรั้บผดิชอบโครงการ คือ อาจารยป์ระยทุธ  พนัธ์ลาภ และ ดร.พิเชษฐ ์มุสิกะโปดก 
4. ด้านการท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรม 

 - 
5. ด้านการประกนัคุณภาพการศึกษา 

 5.1 ทางส านกัประกนัคุณภาพการศึกษา โดย ผูอ้  านวยการส านกัประกนัคุณภาพการศึกษาจะมาอธิบาย
เก่ียวกบัตวับ่งช้ี ตวัใหม่ ของ สกอ. และสมศ. ใหก้บัอาจารยค์ณะบริหารธุรกิจเขา้ร่วมฟังบรรยายในคร้ังน้ี     จากท่ี
ประชุมมีมติวา่ ใหเ้ขา้ฟังบรรยายในวนัพุธท่ี 28 พฤษภาคม 2557 



 5.2 คณะบริหารธุรกิจ ขอแจง้รายช่ืออาจารยผ์ูดู้แลและรับผิดชอบระบบฐานขอ้มูลของคณะวชิา คือ อาจารย์
ประพนัธ์ จนัทร์เสมา และ อาจารยอ์ยัยญ์าดา  ชนะคงถาวร   เป็นผูร้วบรวมงาน CHE-QA Online   ของคณะ
บริหารธุรกิจ 

6. ด้านการปฏิบัติภารกจิตามทีไ่ด้รับมอบหมายจากทางมหาวทิยาลัย  

  - 

7. อืน่ ๆ (ประชาสัมพนัธ์) 

 7.1 ประชาสัมพนัธ์มหกรรมการเงิน คร้ังท่ี 14 “Money Expo 2014” วนัท่ี 8-11 พฤษภาคม 2557  
7.2 สมาคมเครือข่ายการพฒันาวชิาชีพอาจารยแ์ละองคก์รระดบัอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย (ควอท.)  

ขอเชิญส่งบทความวชิาการประจ าปี 2557 โดยก าหนดการจดัการประชุมวชิาการ คร้ังท่ี 9 ประจ าปี 2557 เร่ือง 
Teaching and Learning Towards 21st Century Higher Education  ในวนัท่ี 17-18 กรกฎาคม 2557 ณ  
โรงแรมดิอิมพิเรียล ควนีส์ ปาร์ค กรุงเทพฯ  
 7.3 มหาวทิยาลยัธุรกิจบณัฑิตยจ์ดัประชุมวชิาการระดบันานาชาติ “DPU-Wuhan International  
Conference on Oriental Leadership” ในวนัท่ี 24-25 กรกฎาคม 2557 ณ มหาวทิยาลยัธุรกิจบณัฑิตย ์
กรุงเทพมหานคร  จึงขอเชิญผูส้นใจเสนอผลงานวจิยั และเขา้ร่วมประชุมวชิาการนานาชาติ ตามวนัเวลาและสถานท่ี 
ดงักล่าว 
 7.4 มหาวทิยาลยัขอนแก่นขอเรียนเชิญเขา้ร่วมการประชุมวชิาการวจิยัสถาบนั มหาวทิยาลยัขอนแก่น  
คร้ังท่ี 1 เร่ือง “การวิจยัสถาบนัเพื่อการพฒันาองคก์รสู่ความย ัง่ยนื” จดัข้ึนในระหวา่งวนัท่ี 4-5 สิงหาคม 2557 ณ 
โรงแรมเซ็นทาราแอนดค์อนเวนชัน่เซ็นเตอร์  จึงขอเรียนเชิญอาจารยผ์ูส้นใจ เขา้ร่วมการประชุม ตามวนั และ
สถานท่ีดงักล่าว 
 7.5 ส านกังานคณะกรรมการวจิยัแห่งชาติ ขอแจง้เร่ืองการประกวดการออกแบบตราสัญลกัษณ์ (Logo) งาน 
“IP Innovation and Technology Expo-IPITEx.2014” ร่วมจดัโดยเครือข่ายองคก์รบริหารงานวิจยัแห่งชาติ (คอบช.) 
กระทรวงวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี กระทรวงพาณิชย ์ โดยกรมทรัพยสิ์นทางปัญญา ก าหนดมีข้ึน ระหวา่งวนัท่ี 
18-20 กรกฎาคม 2557 ณ ศูนยนิ์ทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา  อาจารยผ์ูส้นใจสามารถส่งผลงานเขา้ร่วม
ประกวดไดท่ี้ http://rrm.nrct.go.th  
 7.6 สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ ขอเชิญร่วมกิจกรรม “ค่ายนิดา้พฒันาผูน้ าสู่อาเซียน” เพื่อส่งเสริม
การเรียนรู้ ความเขา้ใจในการกา้วสู่ประชาคมอาเซียน เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมแก่เยาวชนไทยในการรองรับ
การเปิดประชาคมอาเซียนในปีพุทธศกัราช 2558  จึงขอเชิญชวนนกัศึกษาในสถาบนัเขา้ร่วมโครงการดงักล่าว การ
จดักิจกรรมจะด าเนินการในระหวา่งวนัท่ี 18-23 มิถุนายน 2557 

http://rrm.nrct.go.th/


 7.7 ส านกังานคณะกรรมการวจิยัแห่งชาติ ขอเชิญส่งผลงานเขา้ร่วมน าเสนอในกิจกรรม Thailand Research 
Symposium 2014   ระหวา่งวนัท่ี 7-11 สิงหาคม 2557   ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด ์และบางกอกคอนเวนชัน่เซ็น
เตอร์ เซ็นทรัลเวลิด ์กรุงเทพฯ  จึงขอเชิญนกัวิจยั นกัวชิาการ และบณัฑิตศึกษา ส่งผลงานเขา้ร่วมน าเสนอผลงานได้
ท่ี www.researchexpo.nrct.go.th. (Click ท่ี Link : Thailand Research Symposium 2014) 
 7.8 กรมเจรจาการคา้ระหวา่งประเทศ กระทรวงพาณิชย ์ ไดม้อบหมาย บริษทั คอนเน็กชัน่ส์ เวลิดไ์วด์ 
จ  ากดั จดัท าโครงการ AEC Business Plan 2014 เพื่อเชิญชวนผูส้นใจเขา้ร่วมแข่งขนัจดัท าและน าเสนอแผนธุรกิจ 
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