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สรุปสาระส าคัญรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะบริหารธุรกิจ 

ครั้งที่ 1/2560 

วันพุธที่ 18 มกราคม  พ.ศ. 2560 

ที่ประชุมรับทราบเรื่องต่าง ๆ ดังนี้                                       

1.ด้านการเรียนการสอน 

1.1 การประชาสัมพันธ์เชิญเข้าร่วมประชุมสัมมนาทางวิชาการ อาทิ เช่น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จัดการ 

แข่งขันโครงการ Young Financial Star Competition 2017 (YFS 2017) เพ่ือให้นักศึกษาเข้าสู่การเป็นผู้ประกอบวิชาชีพหรือ

ผู้ลงทุนที่มีคุณภาพในอนาคต โดยผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการในรอบ 250 คน จะได้รับสิทธิทดสอบใบอนุญาตผู้แนะน า

การลงทุนด้านหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Single License และ Derivatives License) ขอประชาสัมพันธ์โครงการนี้

ให้นักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 2 ชั้นปีที ่3 ถึงระดับปริญญาโท ทราบและสมัครเข้าร่วมโครงการนี้ได้ตั้งแต่วันที่ 4 มกราคม 

ถึงวันที่ 17 มีนาคม 2560,  บริษัท สิงห์ คอเปอเรชั่น จ ากัด ขอความอนุเคราะห์และเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ โครงการฝึกงาน 

Singha Biz Course ปีที่ 9 ให้แก่นักศึกษา, สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) วิทยาเขตชุมพรเขต

อุดมศักดิ์ จังหวัดชุมพร ก าหนดจัดการประชุมวิชาการระดับชาติ IAMBEST (The 2nd MultiNational Conference on 

Informatics, Agriculture, Management, Business Administration, Engineering, Sciences, and Technology) 

แบบสหวิชาการ ระหว่างวันที่ 30 พฤษภาคม – 2 มิถุนายน 2560 ณ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 

วิทยาเขตชุมพรอุดมศักดิ์ จังหวัดชุมพร, สถาบันเอเชียตะวันออกศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ก าหนดจัดงาน

สัมมนาวิชาการ เรื่อง “๖ ยอดนิยายคลาสสิกจีน : คุณค่าและสถานภาพในประวัติวรรณคดีจีน” วันศุกร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2560 

เวลา 08.30-16.00 น. ณ หอ้งสัมมนากลาง สถาบันเอเชียตะวันออกศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, คณะพาณิชยศาสตร์และ

การจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง จัดการประชุมวิชาการระดับชาติ ม.อ.ตรังวิจัย ประจ าปี 2560 เรื่อง 

“วิจัยก้าวใหม่เพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน” ระหว่างวันที่ 20-21 เมษายน 2560 ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง, 

สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทยฯ ในพระบรมราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี 

จัดการประชุมวิชาการระดับชาติ ประจ าปี 2560 ในเดือนพฤษภาคม 2560 ณ มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต   

1.2 การพิจารณา มคอ.3 ของรายวิชาที่เปิดสอนในภาคการศึกษาท่ี 2 ปีการศึกษา 2559 โดยกรรมการบริหารหลักสูตร 

บริหารธุรกิจบัณฑิต ของทุกภาควิชา 
  



2 
 

1.3 คณะบริหารธุรกิจ ก าหนดจัดวันประชุมกรรมการพิจารณาค่าระดับคะแนน ของสาขาวิชาบริหารธุรกิจ ในวัน 
พฤหัสบดีที่ 12 มกราคม 2560 และของสาขาวิชาการบัญชี ในวันศุกร์ที่ 13 มกราคม 2560  
 1.4 คณะบริหารธุรกิจ จะจัดให้มีการเลือกตั้งกรรมการสโมสรนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ เพ่ือคัดเลือกนักศึกษาเป็น
ตัวแทนของคณะบริหารเพ่ือเป็นกรรมการสโมสรต่อไป 

1.5 สรุปรายงานผลการด าเนินการตามมติคณะกรรมการวิชาการ ครั้งที่ 12/2559 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 1 ธันวาคม 2559 
-มหาวิทยาลัยฯ ได้จัดพิธีบ าเพ็ญกุศลปัญญาสมวาร (ท าบุญ 50 วัน) โดยตักบาตรพระสงฆ์ จ านวน 10 รูป และเป็น

เจ้าภาพในการสวดพระพุทธมนต์ ณ วัดยานนาวา เพ่ือถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลย
เดชฯ,  

-ส านักงาน ก.พ.รับรองคุณวุฒิของผู้ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของมหาวิทยาลัยสยาม,  
-ก าหนดให้ทุกหลักสูตรต้องจัดการประชุมอาจารย์ประจ าหลักสูตร/ผู้รับผิดชอบหลักสูตร เป็นประจ าเดือนละ 1 ครั้ง  

เพ่ือพิจารณา มคอ.3 – มคอ.7 และการด าเนินการด้านหลักสูตร และส่งรายงานการประชุมผ่านทางอีเมลให้ ผศ.ดร.พลเรือตรี
หญิงสุภัทรา เอื้อวงศ์ รองอธิการบดีด้านมาตรฐานวิชาการฯ , ผศ.สุภาพร พงษ์มณี   ผู้อ านวยการส านักวิชาการ,   อาจารย์ชยพล  
หมีทอง ผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดี, คุณเพ็ญจิต วาณิชย์ไพศาล 

- กระบวนการพิจารณาข้อสอบกลางภาค-ปลายภาค   
- ขั้นตอนการด าเนินการปรับปรุงหลักสูตร และกรอบระยะเวลา (Timeline)  
- ผลงาน/รางวัล ของนักศึกษาและคณาจารย์ ประจ าปีการศึกษา 2559 
- การน าเสนอวิสัยทัศน์ และแนวทางการด าเนินการ/พัฒนาคณะ 
- กระบวนการรับรองวิทยฐานะระดับหลักสูตรและระดับสถาบัน คราวละ 5 ปี  
- พิจารณาผลการเทียบรายวิชาเรียน และโอนหน่วยกิต ระดับปริญญาตรี ประจ าภาคการศึกษาที่ 1/2559     

1.6 สรุปรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย  
สรุปการรายงานผลการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยประจ าเดือนธันวาคม 2559 ดังนี้ 

การประชุมครั้งที่ 40/2559  วันอังคารที ่13  ธันวาคม 2559 
1.  รับทราบการสมัครเป็นสมาชิก AAPBS และอนุมัติค่าสมาชิกรายปี จ านวน 1,250 ดอลล่าสหรัฐ ต่อปี  
2.  รับทราบการปฏิบัติตามค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 39/2559 เรื่อง การจัดระเบียบและแก้ไขปัญหา 
ธรรมาภิบาลในสถาบันอุดมศึกษา ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2560  
3.  มีมติให้น าเรื่องการขอแก้ไขเกรดรายวิชา 509-225 : Marketing Mechanism for Hotel and Tourism เข้าที่ประชุม
คณะท างานด้านวิชาการของมหาวิทยาลัย และให้ส านักทะเบียนและวัดผลตรวจสอบคะแนนและเกรด ของนักศึกษาทุกคนใน
รายวิชานี้ด้วย 
4.  มีมติอนุมัติให้อาจารย์ประมวล  หวังเกษม เข้าร่วมโครงวิจัยเพ่ือพัฒนาระบบรากฟันเทียมไทยร่วมกับโครงการรากฟันเทียม
เฉลิมพระเกียรติ ฯ 70 ปี 
5.  มีมติเสนอชื่อศาสตราจารย์ ดร.ธีรยศ  วิทิตสุวรรณกุลเป็นผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิทยาศาสตร์ของกรมทรัพย์สินทางปัญญา 
6.  มีมติให้แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร และมาตรฐานการศึกษา หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป หลักสูตรแพทยศาสตร์ 
7.  รับทราบการพิจารณาลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยสยาม กับ University of Malaya 
8.  รับทราบการเข้าร่วมการประชุม workshop ของ Harvard Business School ระหว่างวันที่ 6-12 ธันวาคม 2559 โดยมีรศ.
ดร.จอมพงศ์  มงคลวนิช รศ.ดร.ภคพล  อนุฤทธิ์ และผศ.ดร.รัฐวุฒิ  รูแทนคุณเข้าร่วมการประชุมดังกล่าว 
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การประชุมครั้งที่ 41/2559  วันอังคารที่ 22 ธันวาคม 2559 
1.  รับทราบความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยสยาม กับมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด และการเข้าเป็นสมาชิกในเครือข่าย 
Microeconomics of Competitiveness (MOC) Affiliate Network 
2.  รับทราบการเผยแพร่ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามทุจริต ระยะที่ 3 
3.  รับทราบรายงานผลการบริจาคโลหิต ครั้งที่ 4 ปี 2559 
4.  มีมติไม่รับรองการตีพิมพ์บทความในวารสาร World Journal of Engineering and Technology ประจ าปี 2560 ของคณะ
พยาบาลศาสตร์ เนื่องจากวารสารดังกล่าวจัดเป็น Beall List ซึ่งไม่เป็นไปตามมาตรฐานที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
5.  มีมติเสนอชื่อ ผศ.ดร.สมหมาย  จันทร์เรือง เข้ารับการคัดเลือกเป็นบุคลากรสายงานการสอน ในโครงการ “ตามรอยเกียรติยศ
ครูผู้มีอุดมการณ์และจิตวิญญาณครู” ครั้งที่ 101 
6.  รับทราบการเปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเข้าศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ปีการศึกษา 2560 
7.  รับทราบผลงานของ รศ.ดร.วิเชียร  เปรมชัยสวัสดิ์ เรื่อง “การประมวลผลภาพเพ่ือบ่งชี้โรคไข้เลือดออกเดงกีจากเม็ดเลือด
ขาว” ผ่านการคัดเลือกรอบแรก ของ วช. และเข้าร่วมการแสดงในงาน “วันนักประดิษฐ์” ประจ าปี 2560 
8.  รับทราบก าหนดการจัดงาน “ภูมิพลมหาราชานุสรณ์ อ านวยพรสัมฤทธิศก 2560” ในวันพุธที่ 28 ธันวาคม 2560 
การประชุมครั้งที่ 42/2559  วันอังคารที่ 27 ธันวาคม 2559 
1.  รับทราบและเห็นชอบในแนวทางการป้องกันความผิดพลาดของการรวมคะแนนในรายวิชาบรรยาย และฝึกปฏิบัติของคณะ
เภสัชศาสตร์ 
2.  อนุมัติศาสตราจารย์ นายแพทย์พัฒน์  มหาโชคเลิศวัฒนา ประจ าภาควิชากุมารเวชศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี เป็น
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิของคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร และมาตรฐานการศึกษา หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป หลักสูตรแพทยศาสตร
บัณฑิต 
3.  อนุมัติทุนการศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ แก่ รศ.ดร.รัฐสิทธิ์  คุรุสุวรรณ 
4.  พิจารณาแนวทางการจัดการเรียนการสอนในระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาต่างๆ  
 
2. ด้านการวิจัย 
 -  

3. ด้านการบริการทางวิชาการแก่สังคม 
 3.1 คณะบริหารธุรกิจ ก าลังด าเนินการจัดท าหลักสูตรต่อเนื่อง 2 ปี ได้แก่ บัญชีบัณฑิตและหลักสูตรการตลาดเพ่ือ
น าเสนอในการท า MOU ที่อีเทค จังหวัดชลบุรี ในวันที่ 23 มกราคม 2560 
 3.2 คณะบริหารธุรกิจ ได้จัดท ากิจกรรมวันเด็กท่ี โรงเรียนบ้านหัวอ่าว อ.สามพราน จ.นครปฐม ในวันศุกร์ที่ 13 มกราคม 
2560 และที่ชุมชนใต้สะพานพระราม 8 ในวันเสาร์ที่ 14 มกราคม 2560  
4. ด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม          
 - 
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5. ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา 
 5.1 คณะบริหารธุรกิจ ได้ส่งรายชื่อนักศึกษาเข้าอบรมโครงการสัมมนา “นักศึกษากับการประกันคุณภาพการศึกษา 
ภาควิชาละ 2 คน รวมทั้งหมด 10 คน ในวันที่ 1-2 กุมภาพันธ์ 2560 

6. ด้านการปฏิบัติภารกิจตามที่ได้รับมอบหมายจากทางมหาวิทยาลัย  

 - 

7. ด้านอ่ืน ๆ  

 - 

  

  

  

 

  

  
 
 

 

 

 

 

 

 


