
สรุปสาระส าคญัรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะบริหารธุรกิจ  
คร้ังท่ี 2/2558 

วนัพฤหสับดีท่ี 5 มีนาคม พ.ศ.2558 

ท่ีประชุมรับทราบเร่ืองต่าง ๆ ดงัน้ี 

1.ด้านการเรียนการสอน/การผลติบัณฑิต 
1.1 สรุปรายงานผลการด าเนินการตามมติคณะกรรมการวชิาการ คร้ังท่ี 1/2558 เม่ือวนัจนัทร์ท่ี 2 กุมภาพนัธ์  

2558  (ตามรายงานการประชุมฉบบัเตม็) 
1.2 สรุปรายงานผลการประชุมคณะกรรมการผูบ้ริหารมหาวทิยาลยั เดือนมกราคม 2558 (ตามรายงานการ  

ประชุมฉบบัเตม็) 
 1.3 ศูนยพ์ฒันาการเรียนการสอนไดพ้ฒันาเวบไซตเ์พื่อการส่ือสารทางสารสนเทศ เพื่อใหก้ารติดต่อระหวา่ง  
ศูนยพ์ฒันาการเรียนการสอนกบัหน่วยงานต่าง ๆ สามารถเขา้ไปศึกษาและ download ขอ้มูลไดท่ี้  
https://sites.google.com/site/siamedution/home 
 1.4 สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ ไดจ้ดักิจกรรมโครงการ “ค่ายนิดา้พฒันาผูน้ าสู่อาเซียน คร้ังท่ี 2” โดย
คณะบริหารธุรกิจจะไดส่้งนกัศึกษา จ านวน 5 คน เขา้ร่วมโครงการในระหวา่งวนัท่ี 17-22 มิถุนายน 2558 เปิดรับ
สมคัรตั้งแต่บดัน้ี – วนัท่ี 4 พฤษภาคม 2558 
 1.5 คณะบริหารธุรกิจส่งนกัศึกษาเขา้ร่วมกิจกรรมงานเฉลิมพระเกียรติ “รวมใจภกัด์ิ รักษส์ยาม” คร้ังท่ี 2 ใน
วนัท่ี 11 มีนาคม 2558  
 1.6 คณะบริหารธุรกิจจะจดังานปัจฉิมนิเทศนกัศึกษาในวนัพฤหสับดีท่ี 26 มีนาคม 2558 เวลา 13.00-16.00 น. 
ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 12 ชั้น 5 ในหวัขอ้เร่ือง “บณัฑิตใหม่ยคุ AEC โดยมีวทิยากรจากบริษทั แมค๊โคร จ ากดั 
(มหาชน) และจากธนาคารกรุงเทพ จ ากดั 
 1.7 คณะบริหารธุรกิจคดัเลือกนกัศึกษา ชาย และ หญิง  ชั้นปีท่ี 1 จ านวน 4 คน (2 คู่) เพื่อเขา้อบรมโครงการ
พฒันาบุคลิกภาพ ในวนัศุกร์ท่ี 27 มีนาคม 2558 เวลา 14.00-16.00 น. ณ หอ้งศูนยศิ์ลปวฒันธรรม  
 1.8 คณะบริหารธุรกิจไดส่้งรายช่ือนกัศึกษา สาขาวชิาการจดัการธุรกิจระหวา่งประเทศ  จ  านวน 3 คน เพื่อเขา้
ร่วมโครงการ ISMAP ซ่ึงเป็นโครงการทูตช่วยเหลือนกัศึกษานานาชาติ เพื่อเขา้ศึกษาในหลกัสูตร Hotel and Tourism 
และ International Program  
2. ด้านการวจัิย 
 2.1 คณะบริหารธุรกิจไดจ้ดัท าโครงการพฒันาคณาจารยสู่์ต าแหน่งทางวชิาการ : งานประจ าสู่งานวจิยั  
(Routine to research)  เป็นระยะเวลา 2 วนั คือ วนัศุกร์ท่ี 27 มีนาคม 2558 และวนัศุกร์ท่ี 8 พฤษภาคม 2558 เวลา 
09.00-16.30 น.  



3. ด้านการบริการทางวชิาการแก่สังคม 
 - 
4. ด้านการท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรม          

 4.1 คณะบริหารธุรกิจ ไดส่้งรายช่ืออาจารยก์  ากบัดูแลกีฬาภายใน “หูกวางเกมส์ 2014” ใหแ้ก่ส านกักิจการ

นกัศึกษา ตามรายงานประชุมฉบบัเตม็ 

5. ด้านการประกนัคุณภาพการศึกษา 

 5.1 คณะบริหารธุรกิจก าลงัด าเนินการจดัท า SAR ระดบัคณะ ภาคการศึกษาท่ี 1 ปีการศึกษา 2557 
ประกอบดว้ยองคป์ระกอบ 5 องคป์ระกอบ 
6. ด้านการปฏิบัติภารกจิตามทีไ่ด้รับมอบหมายจากทางมหาวทิยาลยั  

6.1 คณะบริหารธุรกิจไดส่้งอาจารยแ์ละนกัศึกษา เขา้ร่วมออกร้านงานกาชาด ในวนัท่ี 30 มีนาคม ถึง วนั
พฤหสับดีท่ี 9 เมษายน 2558 ณ ลานพระบรมรูปทรงมา้  คร้ังน้ี คณะบริหารธุรกิจ ร่วมกบั คณะแพทยศาสตร์, คณะ
นิติศาสตร์ และคณะศิลปศาสตร์  ประจ าบูธ้ในวนัท่ี 31 มีนาคม – วนัท่ี 2 เมษายน 2558 
7. อืน่ ๆ (ประชาสัมพนัธ์) 

 7.1 สถาบนับณัฑิตพฒันาบริหารศาสตร์ ขอเชิญเขา้ร่วมประชุมวชิาการประจ าปี 2558 เร่ือง พฒันาบริหาร
ศาสตร์ โลกาภิวตัน์ และการพฒันาท่ีสมดุลย ัง่ยนื  วนัท่ี 1 เมษายน 2558  เวลา 09.00-17.00 น. ณ สถาบนับณัฑิต
พฒันาบริหารศาสตร์ 
 7.2 มหาวทิยาลยัธุรกิจบณัฑิตย ์ขอเรียนเชิญเขา้ร่วมอบรมการใช ้ Regression Models ในงานวจิยั ในวนัศุกร์ท่ี 
24 เมษายน 2558 เวลา 13.00-16.00 น. ณ มหาวทิยาลยัธุรกิจบณัฑิตย ์
 7.3 มหาวทิยาลยัศรีปทุม วทิยาเขตชลบุรี ขอเชิญเขา้ร่วมการประชุมวชิาการระดบัชาติ ประจ าปี 2558 เร่ือง 
ผลงานวจิยัและงานสร้างสรรคเ์พื่อพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติในศตวรรษท่ี 21 ในวนัศุกร์ท่ี 19 มิถุนายน 2558 
ณ มหาวทิยาลยัศรีปทุม วทิยาเขตชลบุรี 
 7.4 ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยขอประชาสัมพนัธ์โครงการ “KSS Student Internship Program 2015 : 
KSS-SIP หวัขอ้เร่ือง การลงทุนในหุน้  ตั้งแต่วนัท่ี 16 กุมภาพนัธ์ – 30 เมษายน 2558 เขา้ร่วมโครงการไดท่ี้ 
www.krungsrisecurities.com 
 7.5 สมาคมรัฐศาสตร์แห่งมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ ขอเชิญส่งผลงานวชิาการและวจิยัเขา้ร่วมการประชุม
วชิาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ระดบัอาเซียน คร้ังท่ี 1 ระหวา่งวนัท่ี 28-31 พฤษภาคม 2558 ณ กรุงเวยีงจนัทน์ 

http://www.krungsrisecurities.com/


สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และการประชุมวชิาการบณัฑิตศึกษาระดบัชาติ คร้ังท่ี 6 ในวนัท่ี 26 มิถุนายน 
2558 ณ มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์  
 7.6 บริษทั แลคตาซอย จ ากดั ขอประชาสัมพนัธ์ข่าวสารการสนบัสนุนกิจกรรมนกัศึกษา “ค่ายอาสาพฒันา
ชนบท”  
 7.7 บริษทั สยามแมค็โคร จ ากดั (มหาชน) เชิญอาจารย ์นกัศึกษา ม.สยาม เขา้ร่วมชมงานตลาดนดัโชห่วย คร้ัง
ท่ี 7 ระหวา่งวนัท่ี 26-29 มีนาคม 2558 เวลา 10.00-19.00 น. ณ ฮอลล ์2-3 อิมแพค็ เมืองทองธานี  


