
 
 

สรุปสาระส าคญัรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะบริหารธุรกิจ 
คร้ังท่ี 2/2559 

วนัพฤหสับดีท่ี 4 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2559 

ท่ีประชุมรับทราบเร่ืองต่าง ๆ ดงัน้ี 

1.ด้านการเรียนการสอน 

 1.1 การประชาสัมพนัธ์เชิญเขา้ร่วมประชุมสัมมนาทางวชิาการ อาทิ เช่น ท่ีประชุมสภาขา้ราชการ พนกังาน 
และลูกจา้ง มหาวทิยาลยัแห่งประเทศไทย (ปขมท.) จดัโครงการประชุมวชิาการ เร่ือง เดินหนา้อุดมศึกษาไทย ระหวา่ง
วนัท่ี 25-26 กุมภาพนัธ์ 2559 ณ โรงแรมดวงตะวนั เชียงใหม่ จ.เชียงใหม่, วทิยาลยันานาชาติ ม.มหิดล จดัสัมมนา 
Invitation to the 7th International Research Symposium in Service Management 2016 วนัท่ี 2-6 สิงหาคม 2559 ณ 
Salaya Pavilion Hotel, ศาลายา, สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ จดัประชุมวชิาการสถิติประยกุตแ์ละเทคโนโลยี
สารสนเทศระดบัชาติ ประจ าปี 2559 และ International Conference on Information Technology and Statistics, 2016 
: Digital Economy ระหวา่งวนัท่ี 24-25 มีนาคม 2559 ณ สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์, ม.สงขลานครินทร์ วทิยา
เขตตรัง ก าหนดจดัประชุมวิชาการระดบัชาติ ม.อ.ตรัง วิจยั ประจ าปี 2559 เร่ือง วิจยักา้วใหม่ เพื่อการพฒันาไทยอยา่ง
ย ัง่ยนื ในวนัศุกร์ท่ี 1 เมษายน 2559 ณ มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ วทิยาเขตตรัง, คณะผูแ้ทนสหภาพยโุรปประจ า
ประเทศไทย ขอเชิญชวนนกัศึกษา อาจารยแ์ละนกัวชิาการของไทย เขา้ร่วมโครงการ Erasmus เพื่อรับทุนไปศึกษาต่อ 
สอน หรือท าวจิยั ณ สถาบนัการศึกษาในยโุรป มี 2 โครงการท่ีน่าสนใจ คือ 1.โครงการ Erasmus Mundus Joint 
Master Degrees (EMJMDs) เพื่อรับทุนการศึกษาระดบัปริญญาโท จาก EU  และ 2. โครงการ Jean Monnet 
Activities (JIMA) เพื่อส่งเสริมการเรียนการสอนและการวิจยัในสาขา European Union Studies 
 1.2 สรุปมติคณะกรรมการวชิาการ คร้ังท่ี 1/2559 เม่ือวนัจนัทร์ท่ี 30 พฤศจิกายน 2558 ดงัน้ี พิจารณารายงาน

ผลการด าเนินการหลกัสูตร (มคอ.7) ประจ าปีการศึกษา 2557 และท่ีประชุมคณะบริหารธุรกิจมีมติเห็นควรปรับเปล่ียน

หลกัสูตรเป็นหลกัสูตรเดียว แต่ท าเป็น 2 ชุด คือ หลกัสูตรบญัชีบณัฑิต และหลกัสูตรบริหารธุรกิจบณัฑิต โดยแยก

ของแต่ละสาขาวชิา 

 1.3 สรุปรายงานผลการประชุมคณะกรรมการผูบ้ริหารมหาวทิยาลยั เดือนมกราคม 2559 ดงัน้ีความร่วมือทาง
วชิาการร่วมกบั กฟภ. โดย ม.สยาม ร่วมมือกบั กฟภ. เร่ือง การฝึกอบรมกบัโรงเรียนช่างไฟฟ้า สังกดัการไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาค, การพฒันาการเรียนการสอนภาษาองักฤษ, ความร่วมมือดา้นวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยรีะหวา่งไทย-
โปแลนด,์ การทูลเกลา้ถวายเงินรายไดจ้ากการออกร้านงานกาชาด ประจ าปี 2558, การเขา้ร่วมโครงการประกวดแผน
ธุรกิจ DTN Business Plan Award, การน าเสนอผลงานวจิยัส่ิงประดิษฐแ์ละนวตักรรม 
  
 



 
 

 
1.4 คณะบริหารธุรกิจไดด้ าเนินการเตรียมหลกัสูตรต่อเน่ือง ทุกสาขาวชิา  

 1.5 แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานจดัการแข่งขนักีฬาภายในหูกวางเกมส์ ประจ าปีการศึกษา 2558 
 1.6 ก าหนดการส่งแบบรายงาน มคอ.3-มคอ.4 ส่งก่อนเปิดภาคเรียน 1 สัปดาห์ของภาคการศึกษานั้น ๆ ส่วน
มคอ.5- มคอ.6 ส่งภายใน 3 สัปดาห์หลงัจากวนัสอบวนัสุดทา้ยของปลายภาคการศึกษานั้นๆ, มคอ.7 ส่งภายใน 6 
สัปดาห์ หลงัจากวนัส้ินสุดปีการศึกษานั้น ๆ  
 1.7 คณะบริหารธุรกิจไดจ้ดัท าโครงการแนะแนวการศึกษาต่อในระดบัอุดมศึกษาให้กบัโรงเรียน 3 โรงเรียน 
ไดแ้ก่ โรงเรียนป้อมนาคราชสวาทยานนท ์ จงัหวดัสมุทรปราการ เม่ือวนัท่ี 14-15 ธนัวาคม 2558, โรงเรียนวดัทรง
ธรรม จงัหวดัสมุทรปราการ เม่ือวนัท่ี 4-5 มกราคม 2559, โรงเรียนวดัราชประชาสมาสัย (มธัยม) จงัหวดั
สมุทรปราการ เม่ือวนัท่ี 4-5 มกราคม 2559 
 1.8 คณะบริหารธุรกิจไดส่้งนกัศึกษาเขา้ร่วมแข่งขนั 3 คน โดยร่วมกบันกัศึกษาคณะวศิวกรรมศาสตร์ อีก 2 
คน รวมเป็น 5 คน เท่ากบั 1 ทีม เพื่อเขา้ร่วมโครงการประกวดแผนธุรกิจ DTN Business Plan Award 2016 “Start 
From Thailand, Expands to ASEAN, Goes Global” ของกรมเจรจาการคา้ระหวา่งประเทศ โดยจะเนน้ท่ีผลิตภณัฑ์
อาหารและเคร่ืองด่ืมเพื่อสุขภาพ 
2. ด้านการวจัิย 
 - 

3. ด้านการบริการทางวชิาการแก่สังคม 
 3.1 ศูนยบ์ริจาคโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย ก าหนดการบริจาคโลหิต ปี 2559 คร้ังท่ี 1 วนัพุธท่ี 17 
กุมภาพนัธ์ 2559 เวลา 09.00-15.00 น. ณ หอ้ง Hall of Fame 
 3.2 คณะบริหารธุรกิจ จดัพิธีมอบประกาศนียบตัรแก่กลุ่มนกัศึกษาท่ีเขา้ร่วมกิจกรรม “แมค็โครและนกัศึกษา
มหาวทิยาลยัสยามร่วมพฒันาร้านคา้ปลีกทอ้งถ่ิน” ปี 2558 ในวนัพฤหสับดีท่ี 18 กุมภาพนัธ์ 2559 เวลา 09.00 น. ณ 
หอ้งสัมมนา ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติ (อาคาร 12) 
4. ด้านการท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรม          

 4.1 - 

5. ด้านการประกนัคุณภาพการศึกษา 

 5.1 - 

6. ด้านการปฏิบัติภารกจิตามทีไ่ด้รับมอบหมายจากทางมหาวทิยาลัย  

 - 

7. ด้านอ่ืน ๆ  


