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สรุปสาระส าคญัรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะบริหารธุรกิจ 
คร้ังท่ี 3/2559 

วนัพฤหสับดีท่ี 10 มีนาคม พ.ศ. 2559 

ท่ีประชุมรับทราบเร่ืองต่าง ๆ ดงัน้ี 

1.ด้านการเรียนการสอน 

 1.1 การประชาสัมพนัธ์เชิญเขา้ร่วมประชุมสัมมนาทางวิชาการ อาทิ เช่น คณะการบญัชีและการจดัการ 
มหาวทิยาลยัมหาสารคาม จดัโครงการน าเสนอผลงานทางวชิาการระดบันานาชาติ IPSC The International 
Postgraduate Student Colloquium ระหวา่งวนัท่ี 22-23 กรกฎาคม 2559 ณ มหาวทิยาลยัมหาสารคาม, บริษทั ซีพี 
ออลล ์จ ากดั (มหาชน) จดัโครงการ Leadership Development Program ใหก้บันกัศึกษาชั้นปีท่ี 2 และ 3 ทุกสาขาวชิา 
วนัท่ี 10-12 มิถุนายน 2559 และวนัท่ี 1-3 กรกฎาคม 2559 ณ ศูนยธ์าราพาร์ค ถนนแจง้วฒันะ โดยใชว้ธีิการสัมภาษณ์, 
คณะวทิยาการจดัการ มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ ขอเชิญส่งบทความเขา้ร่วมและประชุมวชิาการระดบัชาติดา้นการ
บริหารจดัการ หวัขอ้ “Making Organization Robust and Resourceful” วนัเสาร์ท่ี 2 กรกฎาคม 2559 ณ อาคารวจิยัและ
พฒันาองคค์วามรู้เพื่อการจดัการ, สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั วทิยาเขตชุมพรเขตอุดม
ศกัด์ิ จงัหวดัชุมพร จดัประชุมวชิาการ เร่ือง IAMBEST คร้ังท่ี 1 แบบสหวชิาการ วนัท่ี 19-21 พฤษภาคม 2559, 
มหาวทิยาลยัศรีปทุม วทิยาเขตชลบุรี จดัประชุมวชิาการระดบัชาติ ประจ าปี 2559 เร่ือง สหวทิยาการแห่งการวจิยัและ
งานสร้างสรรคเ์พื่อพฒันาประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน วนัเสาร์ท่ี 23 กรกฎาคม 2559 ณ มหาวทิยาลยัศรีปทุม, 
มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ จดัโครงการอบรม SWU SE TRAINING “Social Entrepreneurship” ระหวา่งวนัท่ี 5 
มีนาคม - 21 พฤษภาคม 2559, มหาวทิยาลยัคริสเตียน จดั International Conference on “Digital Entrepreneurship in 
AEC Era” วนัพฤหสับดีท่ี 7 และวนัศุกร์ท่ี 8 เมษายน 2559 ณ มหาวทิยาลยัคริสเตียน จ.นครปฐม, ส านกังาน
คณะกรรมการวจิยัแห่งชาติ (วช.) ก าหนดจดัตลาดสินคา้ชุมชนบริเวณริมคลองผดุงกรุงเกษม แนวคิด “ตลาดคลอง
ผดุงกรุงเกษม : งานวจิยัขายได”้ วนัท่ี 5-27 มีนาคม 2559 ณ ริมคลองผดุงกรุงเกษม 
 1.2 สรุปมติคณะกรรมการวชิาการ คร้ังท่ี 2/2559 เม่ือวนัจนัทร์ท่ี 1 กุมภาพนัธ์ 2559 ดงัน้ี การท าความร่วมมือ
ระหวา่งคณะวชิาและโรงเรียน 
 1.3 สรุปรายงานผลการประชุมคณะกรรมการผูบ้ริหารมหาวทิยาลยั เดือนกุมภาพนัธ์ 2559 ดงัน้ี การจดัอนัดบั
มหาวทิยาลยั, การประสานงานกบัแผนกอาคารสถานท่ีในกรณีท่ีเคร่ืองมือการเรียนการสอนช ารุด ไม่สามารถใชง้าน
ได ้ ทั้งน้ีมอบหมายใหผู้อ้  านวยการส านกับริหารทรัพยากรการศึกษาจดัท าไลน์กลุ่มเพื่อเป็นช่องทางในการแจง้ปัญหา/
แกไ้ขเบ้ืองตน้ หากเป็นไปไดใ้หแ้นบรูปภาพมา, การปัจฉิมนิเทศ ใหก้บันกัศึกษานั้น หากสาขาวชิาใดมีสภาวชิาชีพ
ควบคุม ขอใหพ้ิจารณาเชิญผูแ้ทนจากสภาพวชิาชีพมาพูดใหน้กัศึกษาฟังในเร่ืองต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง เช่น กฎหมายและ
จริยธรรมของวชิาชีพ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมเขา้สู่โลกของการท างาน 
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 1.4 บริษทัหลกัทรัพย ์กรุงศรี จ  ากดั (มหาชน) จดัโครงการ KSS Student Internship Program ใหค้วามรู้ดา้น
การลงทุนในตลาดทุน ใหก้บันกัศึกษาระดบัปริญญาตรี ชั้นปีท่ี 2 ข้ึนไป ไม่จ  ากดัสาขาวชิา โดยคณะบริหารธุรกิจ ขอ
ส่งนกัศึกษาภาควชิาการเงินและการธนาคาร  โดยผูส้มคัรตอ้งผา่นการเรียนและสอบผา่น TSI e-Learning  
 1.5 คณะบริหารธุรกิจไดส่้งผลงานประเภทนกัศึกษาสหกิจดีเด่น โดยนกัศึกษาภาควิชาการตลาด  จ  านวน 1 
คน คือ นายศุธาภทั   ฝึกงานสหกิจกบับริษทัหลกัทรัพยฟิ์เน็นเซีย ซ่ึงมีโครงงานวิจยัท่ีเขา้เกณฑจ์ดัส่งได,้ ส าหรับ
ประเภทสถาบนั เลือกอาจารยส์หกิจศึกษาดีเด่น ไดแ้ก่ อาจารยว์ราภรณ์ ล้ิมเปรมวฒันา   เป็นอาจารยภ์าควชิาการตลาด 
 1.6 คณะบริหารธุรกิจจะจดักิจกรรมมอบใบประกาศนียบตัรแก่นกัศึกษาร่วมท่ีไดร่้วมท ากิจกรรมของคณะ 
บริหารธุรกิจ ปีการศึกษา 2558  ณ ห้องสัมมนา ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติ (อาคาร 12) ในวนัจนัทร์ท่ี 28 มีนาคม 
2559 เวลา 12.30-16.10 น. 
 
2. ด้านการวจัิย 

 - 

3. ด้านการบริการทางวชิาการแก่สังคม 
 3.1 คณะบริหารธุรกิจไดส้รุปและติดตามแผนงานดา้นการบริการทางวชิาการแก่สังคม ปีการศึกษา 2558 
 3.2 คณะบริหารธุรกิจจะด าเนินการจดัท าแผนงานวชิาการกบัโรงเรียนพนัธมิตรต่าง ๆ เช่น โรงเรียนป้อม
นาคราชสวาทยานนท ์จ.สมุทรปราการ กบั โรงเรียนวดัทรงธรรม จ.สมุทรปราการ  โดยมอบหมายให ้ดร.ขวญัใจ  
อุณหวฒันไพบูลย ์ เป็นผูจ้ดัท าโครงการ 
4. ด้านการท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรม          

 4.1 - 

5. ด้านการประกนัคุณภาพการศึกษา 

 5.1 คณะบริหารธุรกิจไดติ้ดตามบณัฑิตปริญญาตรีท่ีไดง้านท าหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี  

6. ด้านการปฏิบัติภารกจิตามทีไ่ด้รับมอบหมายจากทางมหาวทิยาลัย  

 6.1 คณะบริหารธุรกิจไดจ้ดัอาจารยแ์ละนกัศึกษา ช่วยงานกาชาด และด าเนินการขายสลากกาชาด ของ  
มหาวทิยาลยัสยาม และร่วมกนัจดัหาของรางวลัเพื่อเป็นของขวญัใหใ้นงานกาชาด 
7. ด้านอ่ืน ๆ  

 - 


