
1 
 

สรุปสาระส าคญัรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะบริหารธุรกิจ 
คร้ังท่ี 13/2559 

วนัศุกร์ท่ี 9 ธนัวาคม  พ.ศ. 2559 

ท่ีประชุมรับทราบเร่ืองต่าง ๆ ดงัน้ี                                       
1.ด้านการเรียนการสอน 

1.1 การประชาสัมพนัธ์เชิญเขา้ร่วมประชุมสัมมนาทางวชิาการ อาทิ เช่น สถาบนัเทคโนโลยไีทย-ญ่ีปุ่น จดังาน 
ประชุมวชิาการระดบัชาติ The TNI Academic Conference 2017 คร้ังท่ี 4 หวัขอ้ การจดัการวจิยัเชิงนวตักรรมเพื่อ 
ขบัเคล่ือนประเทศไทย 4.0 ในวนัศุกร์ท่ี 19 พฤษภาคม 2560 , คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ จดังานประชุม
วชิาการ วนัท่ี 31 มกราคม 2560 – 3 กุมภาพนัธ์ 2560 เร่ือง นวตักรรมเกษตรศาสตร์ โอกาสเชิงพาณิชย,์ สถาบนับณัฑิตพฒันบ
ริหารศาสตร์จดัประชุมวชิาการระดบัชาติของนกัเศรษฐศาสตร์ คร้ังท่ี 11 หวัขอ้ สืบสานพระราชปณิธานเศรษฐกิจพอเพียงกบั
การพฒันาอยา่งย ัง่ยนื วนัศุกร์ท่ี 2 มิถุนายน 2560 ณ ห้องประชุมจีระ บุญมาก ชั้น 3 อาคารสยามบรมราชกุมารี สถาบนั
บณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ ถนนเสรีไทย บางกะปิ กรุงเทพฯ, มหาวทิยาลยัธุรกิจบณัฑิตยร่์วมกบัเครือข่ายวิจยัประชาช่ืน จดั
ประชุมวชิาการระดบัชาติ คร้ังท่ี 12 เร่ือง Health and Wellness : สุขภาพและความสุขสบาย วนัศุกร์ท่ี 3 มีนาคา 2560 ณ ห้อง
ประชุมทว ี บุณยเกตุ (6-1) ชั้น 6 อาคารส านกัอธิการบดี 1 มหาวทิยาลยัธุรกิจบณัฑิตย,์ มหาวทิยาลยัหาดใหญ่จดัประชุม
หาดใหญ่วชิาการระดบัชาติและนานาชาติ คร้ังท่ี 8 วนัท่ี 22 มิถุนายน 2560 เวลา 08.30-16.00 น. ณ มหาวทิยาลยัหาดใหญ่ 
จงัหวดัสงขลา 
 1.2 สรุปรายงานผลการด าเนินการตามมติคณะกรรมการวิชาการ คร้ังท่ี 11/2559 เม่ือวนัพฤหสับดีท่ี 3 พฤศจิกายน  
2559 เร่ือง การด าเนินการเพื่อการพฒันาตามขอ้เสนอแนะจากการประเมินระดบัมหาวทิยาลยั, การด าเนินการของอาจารย์
ประจ าหลกัสูตร, การพิจารณาขอ้สอบ 
 1.3 สรุปรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวทิยาลยั ประจ าเดือนพฤศจิกายน 2559 ดงัน้ี มีมติมอบหมาย 
ผศ.ดร.มารุจ ลิมปะวฒันะและดร.ธนกร ล้ิมศรัณย ์ ประสานงานกบัคณะ/ภาควชิาต่าง ๆ ภายในมหาวทิยาลยั เพื่อคดัเลือก
โครงการเขา้ร่วมกบั สกอ.จดัท าโครงการ Talent Mobility, การรับทราบการส่งขอ้มูลของมหาวทิยาลยัเพื่อสมคัรเป็นสมาชิก
ของ Association of Asia-Pacific Business Schools (AAPBS)  
 1.4 คณะบริหารธุรกิจไดรั้บทราบเก่ียวกบัปฏิทินการประชุมคณะกรรมการวชิาการ ประจ าปี พ.ศ.2560 ตาม 
รายละเอียดในรายงานการประชุมชุดเตม็ 
 1.5 คณะบริหารธุรกิจไดรั้บทราบขั้นตอนการด าเนินการปรับปรุงหลกัสูตร ตามเอกสารแนบ 
 1.6 คณะบริหารธุรกิจไดจ้ดัโครงการบริการใหค้วามรู้แนะแนว จ านวน 2 โรงเรียน ไดแ้ก่ โรงเรียนวสุิทธิกษตัรียแ์ละ
โรงเรียนป้อมนาคราชสวาทยานนท ์จงัหวดัสมุทรปราการ เม่ือวนัท่ี 7 ธนัวาคม 2559 
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 1.7 คณะบริหารธุรกิจไดจ้ดักิจกรรมแมค๊โครและนกัศึกษามหาวทิยาลยัร่วมพฒันาร้านคา้ปลีกทอ้งถ่ิน ในปี 2559 เม่ือ
วนัท่ี 13 กนัยายน 2559 เสร็จส้ินไปแลว้ แต่จะมีการมอบใบประกาศนียบตัรใหแ้ก่นกัศึกษาท่ีเขา้ร่วมกิจกรรมประมาณเดือน
มกราคม 2560 
 1.8 คณะบริหารธุรกิจนดัประชุมกรรมการพฒันาหลกัสูตรและมาตรฐานการศึกษาเพื่อพิจารณาค่าระดบัคะแนน 

สาขาวชิาบริหารธุรกิจ วนัพฤหสับดีท่ี 12 มกราคม 2559 เวลา 13.00 น. และ สาขาวชิาการบญัชี  วนัศุกร์ท่ี 13 มกราคม 2559 

เวลา 10.00 น. ณ มหาวทิยาลยัสยาม 

2. ด้านการวจัิย 
 2.1 ทางคณะบริหารธุรกิจจึงมีผลงานวจิยัของอาจารยแ์ละนกัศึกษาไดรั้บรางวลั จ  านวน 3 รางวลั ดงัน้ี อาจารย ์จ านวน 

1 รางวลั ไดแ้ก่ อาจารย ์ดร.รุ่งโรจน์   สงสระบุญ เป็นผลงานวจิยั เร่ือง ความพึงพอใจในการใชบ้ริการธนาคารกสิกรไทย จ ากดั 

(มหาชน) ท่ีเซ็นทรัลเวสตเ์กต โดยไดรั้บรางวลัชมเชยอนัดบั 2 การน าเสนอบทความวจิยัดีเด่นแบบบรรยาย สาขาวทิยาการ

จดัการและบริหารธุรกิจ ในการประชุมวชิาการระดบัชาติมหาวทิยาลยัราชภฎักลุ่มศรีอยธุยา คร้ังท่ี 7 “วจิยั สร้างองคค์วามรู้

ใหม่ รับใชส้ังคม” 

ส าหรับผลงานนกัศึกษา จ านวน 2 เร่ือง (นกัศึกษา จ านวน 6 คน) เร่ืองท่ี 1 ไดแ้ก่ ในการประกวดโครงการนวตักรรม

ธุรกิจ ระดบัอุดมศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2559 หวัขอ้ “นวตักรรมสู่ธุรกิจ Startup” ของสมาคมสถาบนัอุดมศึกษาเอกชนแห่ง

ประเทศไทย ในพระราชูปถมัภ ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เม่ือวนัท่ี 28 ตุลาคม พ.ศ.2559 โดยไดรั้บ

รางวลัชมเชย 

3. ด้านการบริการทางวชิาการแก่สังคม 
 - 
4. ด้านการท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรม          

 4.1 คณะบริหารธุรกิจ ไดจ้ดัส่งเงินท าบุญทอดกฐินสร้างพระพุทธเมตตา ณ วดัเทพประทาน ต.ทรายขาว อ.สอยดาว  

จ.จนัทบุรี เป็นจ านวนเงิน 840 บาท โดยไดรั้บใบอนุโมทนามาเพื่อทราบทัว่กนั 

 5. ด้านการประกนัคุณภาพการศึกษา 

 5.1 คณะบริหารธุรกิจ ไดรั้บทราบตารางปฏิทินการประกนัคุณภาพการศึกษาประจ าปีการศึกษา 2559 ตามเอกสาร 
5.2 คณะบริหารธุรกิจไดรั้บทราบจากส านกัประกนัคุณภาพ จะจดัวทิยากรไปแนะน าการเขียน SAR ระดบัหลกัสูตร 

และระดบัคณะวชิา ปีการศึกษา 2559 ใหแ้ก่ คณบดี, รองคณบดี, หวัหนา้ภาควชิา  และอาจารยป์ระจ าหลกัสูตรทุกหลกัสูตร 
ทุกท่าน เขา้ฟังการบรรยายในคร้ังน้ี ในวนัพฤหสับดีท่ี 5 มกราคม 2560 ท่ีหอ้งสัมมนาชั้น 5 ตั้งแต่เวลา 08.30-16.30 น. 

6. ด้านการปฏิบัติภารกจิตามทีไ่ด้รับมอบหมายจากทางมหาวทิยาลัย  

 - 
7. ด้านอ่ืน ๆ  
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