
 
 

สรุปสาระสาํคญัรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะบริหารธุรกิจ 

คร้ังท่ี 6/2558 

วนัพฤหสับดีท่ี 11 มิถุนายน พ.ศ.2558 

ท่ีประชุมรับทราบเร่ืองต่าง ๆ ดงัน้ี 

1.ด้านการเรียนการสอน 

 1.1  จากท่ีประชุมสภามหาวิทยาลยั คร้ังท่ี 2/2558 เม่ือวนัพธุท่ี 22 เมษายน 2558 อาทิเช่น สรุปการแต่งตั้ง

เลขานุการคณะกรรมการพิจารณาตาํแหน่งทางวิชาการท่ีประชุมมีมติเห็นชอบการแต่งตั้งผูช่้วยศาสตราจารย ์ ดร.มารุจ 

ลิมปวฒันะ ดาํรงตาํแหน่งเลขานุการคณะกรรมการพิจารณาตาํแหน่งทางวิชาการ    พิจารณาแต่งตั้งอาจารยพ์รสวรรค ์

พานิชชีวะ  ดาํรงตาํแหน่งเลขานุการสภามหาวิทยาลยั     พิจารณาแต่งตั้งศาสตราจารยเ์กียรติคุณ ดร.นิพนธ์  ศุขปรีดี 

ปฏิบติัหนา้ท่ีรองอธิการบดีอาวโุส ดา้นส่งเสริมวิชาการ  แต่งตั้ง พลเรือตรีหญิง ดร.สุภทัรา เอ้ือวงศ ์ปฏิบติัหนา้ท่ีรอง

อธิการบดี ดา้นมาตรฐานวิชาการและการประกนัคุณภาพการศึกษา   พิจารณาการปรับแกไ้ขอาจารยป์ระจาํหลกัสูตร

ระดบัปริญญาตรี ตามแบบ สมอ.08 มีผลตั้งแต่ปีการศึกษา 2557 คือ หลกัสูตรบริหารธุรกิจบณัฑิต สาขาวิชาการตลาด 

 1.2  จากท่ีประชุมคณะ “กรรมการวิชาการ” คร้ังท่ี 5/2558 วนัพฤหสับดีท่ี 14 พฤษภาคม 2558 อาทิเช่น สรุป 

หลกัสูตรบญัชีบณัฑิต เสนอขอปรับปรุงอาจารยผ์ูรั้บผิดชอบหลกัสูตรและ Curriculum Mapping, หลกัสูตร

บริหารธุรกิจบณัฑิต เสนอขอปรับแกไ้ข Curriculum Mapping จาํนวน 4 หลกัสูตร คือ หลกัสูตรบริหารธุรกิจบณัฑิต 

สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร, หลกัสูตรบริหารธุรกิจบณัฑิต สาขาวิชาการตลาด, หลกัสูตรบริหารธุรกิจบณัฑิต 

สาขาวิชาการจดัการทัว่ไป, หลกัสูตรบริหารธุรกิจบณัฑิต สาขาวิชาการจดัการธุรกิจระหวา่งประเทศ   สาํนกัวิชาการ

เสนอกาํหนดรอบการปรับปรุงหลกัสูตรต่าง ๆ ของมหาวิทยาลยัสยาม โดยใหทุ้กหลกัสูตรท่ีถึงรอบตอ้งปรับปรุงให้

ทาํการประเมินหลกัสูตร (SWOT) โดยประเมินจุดเด่น  จุดท่ีตอ้งพฒันาของหลกัสูตรท่ีใชอ้ยูใ่นปัจจุบนั และจุดเด่นท่ี

หลกัสูตรใหม่ควรตอ้งมีจุดเนน้รายวิชาใดบา้ง โดยทาํการวจิยัจากผูมี้ส่วนร่วม อาทิ บณัฑิต  ผูใ้ชบ้ณัฑิตฯ   สาํนกั

แผนงานและวจิยัสถาบนั สรุปผลการดาํเนินการตามแผนงาน/โครงการ ตามยทุธศาสตร์ ปีการศึกษา 2557 โดยใหแ้ยก

ตามยทุธศาสตร์ตามตวับ่งช้ีโดยไม่แยกเป็นคณะ และขออนุมติัโครงการสมัมนาจดัทาํแผนพฒันามหาวิทยาลยัสยาม  

ปีการศึกษา 2558 โดยใหส้รุปขอ้มูลตามตวัช้ีวดัของแผน ปี 2557 รวมทั้งขอ้ดี/ขอ้ดอ้ยท่ีจะตอ้งปรับปรุง    การประชุม

คณะกรรมการจดัทาํแผนยทุธศาสตร์ของ สสอท. ใหเ้นน้การเรียนการสอนแบบใหคิ้ดเป็น  สามารถแกไ้ขปัญหาใน

อนาคตได ้ เนน้การเรียนการสอนใหเ้หมาะสมกบัยคุสมยั โดยการสร้างทีมงานข้ึนมาทาํงานในเชิงรุก   

 
  



 
 

 1.3 การแต่งตั้งคณะกรรมการวิชาการ ประจาํปีการศึกษา 2558-2559 มีอาจารยจ์ากคณะบริหารธุรกิจเขา้เป็น
คณะกรรมการวิชาการในชุดน้ี จาํนวน 2 คน คือ ดร.พิจิตร เอ่ียมโสภณา และอาจารยว์ิบูลย ์ชินบรูพา  

1.4 การประชาสมัพนัธ์เชิญชวนใหค้ณาจารยเ์ขา้ร่วมประชุมวิชาการระดบัประเทศ อาทิเช่น การประชุม
วิชาการระดบันานาชาติ ประจาํปี 2558 เร่ือง ทิศทางเศรษฐกิจและสงัคมในภูมิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้ คร้ังท่ี 2  
วนัองัคารท่ี 28-29 กรกฎาคม 2558 ณ มหาวิทยาลยัอุบลราชธานี     วิทยาลยัประชาคมอาเซียนศึกษา ม.นเรศวร จดั
โครงการประชุมวิชาการระหวา่งประเทศ “เตรียมความพร้อมสู่อาเซียน ปี 2558” ภายใตแ้นวคิด the 2nd International 
Conference on ASEAN Affinity:People, Prosperity, Preservation วนัจนัทร์ท่ี 27 กรกฎาคม 2558 ณ อาคารเอกาทศ
รถ ม.นเรศวร วนัท่ี 26-29 กรกฎาคม 2558  สมาคมรัฐศาสตร์แห่งมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ร่วมกบัสถาบนัเครือข่าย
ทั้งภายในและภายนอกประเทศ กาํหนดจดั 2nd  National and International Conference on Humanities and Social 
Sciences และ 3nd ASEAN Conference on Humanities and Social Sciences ในวนัศุกร์ท่ี 30 ตุลาคม 2558 และ
ระหวา่งวนัท่ี 26-28 พฤศจิกายน 2558  วทิยาลยัประชากรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั อบรมเชิงปฏิบติัการ เร่ือง 
การใช ้ STATA  เพื่อการประมวลผลและการวิเคราะห์ขอ้มูล “STATA Program for Social Science Research” วนัท่ี 
17-19 มถุนายน 2558 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั    สกอ.มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลศรีวิชยัและพนัธกิจสมัพนัธ์
มหาวิทยาลยักบัสงัคม กาํหนดจดัสมัมนา 2 Engagement Thailand Annual Conference “University 
Engagement:driving force to sustainability” วนัท่ี 27-29 สิงหาคม 2558 จ.สงขลา     คณะสงัคมศาสตร์ ม.นเรศวร จดั
โครงการประชุมวิชาการระดบัชาติ เร่ือง “ปัญญาชน ศีลธรรม และภาวะสมยัใหม่:เสียงของมนุษยศาสตร์ในเอเชีย
ตะวนัออกเฉียงใต ้ วนัท่ี 27-28 สิงหาคม 2558  มหาวิทยาลยันเรศวร    มหาวิทยาลยัสยามและ Guangxi University of 
Finance and Economics ประเทศจีน ร่วมกนัจดัการประชุมวิชาการนานาชาติ หวัขอ้ “Overview of Sino-Asean 
Community and Financial Connectivity” วนัท่ี 15-16 มิถุนายน 2558 เวลา 09.00-16.30 น. หอ้ง Auditorium อาคาร 
19 ชั้น 19   

1.5 ประชาสมัพนัธ์แก่นกัศึกษาคณะบริหารธุรกิจ ธนาคารกรุงศรีอยธุยา ขอรับนกัศึกษาฝึกงาน จาํนวน 200 
ชัว่โมง  ตอ้งการนกัศึกษา จาํนวน 10 คน ไม่จาํกดัสาขาวิชา เพ่ือฝึกงานท่ีสาขาของธนาคารในพื้นท่ีพระราม 3 หรือ 
สาธร  

1.6 คณะบริหารธุรกิจ ไดใ้หทุ้กสาขาวิชาจดัอาจารยท่ี์ปรึกษาของแต่ละสาขา เพ่ือรับการปฐมนิเทศนกัศึกษา
ใหม่ ชั้นปีท่ี 1  เม่ือวนัจนัทร์ท่ี 15 มิถุนายน 2558  

2. ด้านการวจัิย 
 2.1 วารสารสยามวิชาการของคณะบริหารธุรกิจ ไดถู้กจดัใหเ้ป็นวารสารกลุ่มท่ี 1 (เป็นวารสารวิชาการท่ีมี
คุณภาพสูง) ในการประเมินคุณภาพวารสารวิชาการ รอบท่ี 3 ของศนูย ์TCI  โดยทางศนูย ์TCI ใหก้ารรับรองจนถึง 31 
ธนัวาคม 2562 จะทาํใหผ้ลงานท่ีตีพิมพใ์นสยามวิชาการ มีค่านํ้ าหนกัเท่ากบั 0.8  เม่ือใชค้าํนวณคะแนนประกนั
คุณภาพฯ 



 
 

3. ด้านการบริการทางวชิาการแก่สังคม 
 3.1 คณะบริหารธุรกิจไดป้ระชาสมัพนัธ์ เร่ือง ขอเชิญนกัศึกษาและบุคลากรร่วมการบริจาคโลหิต คร้ังท่ี 3  
ในวนัพฤหสับดีท่ี 27 สิงหาคม 2558 โดยมหาวิทยาลยัสยามร่วมกบัสภากาชาดไทย  แก่นกัศึกษาคณะบริหารธุรกิจ 
4. ด้านการทาํนุบํารุงศิลปวฒันธรรม          

 - 

5. ด้านการประกนัคุณภาพการศึกษา 

 5.1 คณะบริหารธุรกิจไดมี้การปรับแบบฟอร์มการประเมินใหม่เพื่อใหเ้ขา้กบัหลกัสูตรทุกสาขาในคณะ 
บริหารธุรกิจ 

6. ด้านการปฏบิัติภารกจิตามทีไ่ด้รับมอบหมายจากทางมหาวิทยาลยั  

 6.1 คณะบริหารธุรกิจไดไ้ปประชุม เร่ือง การเลือกตั้งหรือการแต่งตั้งคณะกรรมการนกัศึกษาระดบัคณะ เม่ือ

วนัพธุท่ี 10 มิถุนายน 2558  ณ หอ้งประชุม อาคาร 19 ชั้น 2 เพ่ือทราบถึงแนวทางการจดัเลือกตั้งคณะกรรมการ

สโมสรนกัศึกษา ปีการศึกษา 2559 

7. ด้านอืน่ ๆ  

 - 

  

  

 

  

  
 

 

 

 

 

 

 



 
 

 


