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สรุปสาระส าคัญรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะบริหารธุรกิจ 

ครั้งที่ 7/2560 

วันพฤหัสบดีที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 

ที่ประชุมรับทราบเรื่องต่าง ๆ ดังนี้                                       

1.ด้านการเรียนการสอน 

1.1 สรุปรายงานการประชุมคณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยสยาม ครั้งที่ 6/2560 วันพฤหัสบดีที่ 1 มิถุนายน 2560  

      ดังนี้ พิจารณาการปรับปรุงแก้ไขอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตรบัญชีบัณฑิต ฉบับปี พ.ศ. 

2555, พิจารณาการปรับปรุงหลักสูตร จ านวน 7 หลักสูตร ดังนี้ หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด 

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559), หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560), หลักสูตรวิศวกรรมศาสตร

บัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560), หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรม

ยานยนต์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560), หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต์ (ต่อเนื่อง) 

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560), หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล (ต่อเนื่อง) (หลักสูตรปรับปรุง 

พ.ศ.2560), หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมการพิมพ์และเครื่องจักรอัตโนมัติ (ต่อเนื่อง) (หลักสูตร

ปรับปรุง พ.ศ.2560) ปรับจากสาขาวิชาเทคโนโลยีการพิมพ์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555) 
 1.2 สรุปรายงานผลการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ประจ าเดือนมิถุนายน 2560 ดังนี้ 

การประชุมครั้งที่ ๒๐/๒๕๖๐ วันอังคารที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๐ ๑. ที่ประชุมไดมีการหารือกันแล้ว เห็นวาควรมีการ 
ปรับเปลี่ยนความรับผิดชอบในบางสวน เนื่องจาก มีความเกี่ยวของกันจึงควรอยูรวมกัน เพ่ือใหงานด าเนินไปไดดวยดีดังนี้ ๑. ด
านบริหารงาน (งานบุคคล/งานการเงิน) : รศ.ดร.จอมพงศ มงคลวนิช ๒. ดานกิจการนักศึกษา(กีฬา)/ศิลปวัฒนธรรม และบริการ
ทางวิชาการ : ศ.เกียรติคุณ ดร.ม.ร.ว. สุริยวุฒิ สุขสวัสดิ์ ๓. ดานวิชาการ/วิจัย และงานวิเทศสัมพันธ : ศ.ดร.ชนิตา รักษพลเมือง 
ศ.ดร.ธีรยศ วิทิตสุวรณกุล และผศ.ดร.มารุจ ลิมปะวัฒนะ ๔. ดานเทคโนโลยีสารสนเทศ : รศ.ดร.วิเชียร เปรมชัยสวัสดิ์ ๒. เพ่ือ
ใหการน ารายงานการประชุม และรายวิชาตางๆ ลงในโปรแกรม Bookshelf Siam U. ใหสามารถใชงานไดอยางมีประสิทธิภาพ 
ขอมอบหมายให อาจารยนิวัติ เตชะเกียรตินันท ท าหนาที่เปน project manager มีหนาที่ประสานงานกับ ARIP และคณะต
างๆ เพ่ือน า มคอ. และเอกสารประกอบการสอน ตลอดจนรายงานการประชุมลงใน โปรแกรม Bookshelf Siam U. ๓. มอบ 
รองศาสตราจารย ดร.วิเชียร เปรมชัยสวัสดิ์ เปนประธาน และประสานงานกับคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ภาควิชาวิทยาการ
คอมพิวเตอร ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร และภาควิชาสื่อดิจิทัล รวมทั้ง ดร.ธนกร ลิ้มศรัณย และ ผศ.ดร.จรัสดาว เรโนลด
พิจารณาและประสานงานกับส านักงานสงเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลในการจัดกิจกรรมโครงการ Digital Startup ๔. มีมติมอบ 
ศาสตราจารยเกียรติคุณ ดร.หมอมราชวงศสุริยวุฒิ สุขสวัสดิ์  พิจารณาผูที่เหมาะสมเขารวมโครงการสัมมนาวิชาการเพื่อความร
วมมือดานการบริหารวิชาการ ภายใตเครือขายบริการวิชาการ สถาบันอุดมศึกษาไทย ครั้งที่ ๒ ประจ าปงบประมาณ ๒๕๖๐ 
ระหวางวันที่ ๒๙-๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๐   ณ โรงแรมเฮอริเทจ บางแสน จังหวัดชลบุรี ๕. มีมติมอบ ดร.พยุงศักดิ์ จันทรสุรินทร ร
วมกับ ดร.วัฒนีย ปานจินดา และ ผศ.ดร.นฤมล โพธิ์ศรีทอง จัดท าโครงการเพ่ือเสนอขอรับทุนสนับสนุนการวิจัยเพ่ือการพัฒนา
มหาวิทยาลัยปลอดบุหรี่ ทุนไมเกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท จากเครือขายวิชาชีพสุขภาพเพ่ือสังคมไทยปลอดบุหรี่ ๖. มีมติมีมติมอบ
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คณบดีคณะแพทยศาสตรพิจารณาสงบุคลากรเขารวมฟงการรับฟงความคิดเห็นตอรางพระราชบัญญัติการวิจัยในมนุษย พ.ศ
........ ในวนัท่ี ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐-๑๔.๐๐ น. ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ  
 การประชุมครั้งที่ ๒๑/๒๕๖๐   วันพุธที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๐    ๑. มีมติมอบให รองศาสตราจารย ดร.จอมพงศ
มงคลวนิช ผูชวยอธิการฝายบริหาร/การเงิน เปนผูพิจารณา การขยายเวลาการลาศึกษาตอของ อาจารยทักษิณ จันทรสิงห  
อาจารยประจ าคณะเภสัชศาสตร  ๒. มีมติมอบให รองศาสตราจารย ดร.จอมพงศ มงคลวนิช ผูชวยอธิการฝายบริหาร/การเงิน 
เปนผูพิจารณาการขยายเวลาการลาศึกษาตอของ อาจารยผการัตน ตั้งเขื่อนขันธ อาจารยประจ าคณะเภสัชศาสตร ๒  ๓. มีมติ
มอบ รองศาสตราจารย ดร.อมรชัย ตันติเมธ และผูชวยศาสตราจารย ดร.พลเรือตรีหญิงสุภัทรา เอ้ือวงศ พิจารณาเสนอชื่อผูที่มี
คุณสมบัติเหมาะสมเขารับรางวัลการสงเสริมการศึกษาเพ่ือสันติภาพ ประจ าป ๒๕๖๐ ของส านักงานมูลนิธิการศึกษาเพ่ือ
สันติภาพ พระธรรมปฎก (ป.อ.ปยุตโต) ๔. มีมติมอบ ผูชวยศาสตราจารย ดร.พลเรือตรีหญิงสุภัทรา เอ้ือวงศ ด าเนินการกรอก  
ขอมูลแบบส ารวจการ จัดตั้งศูนยอาณาบริเวณศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาไทย (Area Studies) เพ่ือน าเสนอในการประชุม
วิชาการ ระดับชาติ เรื่อง อาณาบริเวณศึกษาและโลกศึกษาในประเทศไทย และน าเสนอตออธิการบดีกอนน าสง สกอ. 

1.3 สรุปรายงานผลการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3/2560 เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2560                
ดวยสภามหาวิทยาลัยสยามในคราวประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๐ ไดพิจารณาให 

ความเห็นชอบเรื่องที่เกี่ยวของกับงานดานวิชาการและอนุมัติหลักสูตรซึ่งคณะกรรมการวิชาการ กลั่นกรองใหความ 
เห็นชอบแลว ดังนี้ ๑. อนุมัติการจัดตั้งคณะสาธารณสุขศาสตร โดยมีขอเสนอแนะใหคณะสาธารณสุขศาสตรจัดท า 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัยซึ่งเปนที่ตองการในตลาดแรงงานโดยให 
ศึกษาวาโรงงานอุตสาหกรรมตองการเนนเรื่องความปลอดภัยในดานใดดวย ๒. อนุมัติการปรับแกไขอาจารยผู 
รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารยประจ าหลักสูตรของหลักสูตรบัญชี บัณฑิต (ฉบับพ.ศ.๒๕๕๕) ๓. อนุมัติการปรับปรุงหลักสูตร 
จ านวน ๗ หลักสูตร ไดแก ๑) หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๐) ๒) 
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๐) ๓) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรม
ยานยนต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) ๔) หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต (ตอเนื่อง) 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) ๕) หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล (ตอเนื่อง) (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) ๖) หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมการพิมพและเครื่องจักรอัตโนมัติ (ต
อเนื่อง) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) ๗) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ(หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. ๒๕๖๐) ๔. อนุมัติการปรับปรุงและเพ่ิมรายวิชาในหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเงินและ การธนาคาร และ 
สาขาวิชาการตลาด ฉบับ พ.ศ.๒๕๕๕ ดังนี้ ๑) เพ่ิมโอกาสใหนักศึกษาโดยเฉพาะนักศึกษาตางชาติไดมีโอกาสเลือกแนวทางท่ี
เหมาะสมทดแทน การฝกปฏิบัติสหกิจศึกษาท่ีอาจมีขอจ ากัด โดยเลือกเรียนรายวิชา ๑๓๐-๓๐๘ การวิจัยทาง ธุรกิจ (๓ หนวย
กิต) และ ๑๓๐-xxx การศึกษาเฉพาะดาน (๓ หนวยกิต) ทดแทนรายวิชาเตรียม สหกิจศึกษา และ สหกิจศึกษา ๒) เพ่ิมวิชา
เลือก จ านวน ๒ รายวิชา ไดแก วิชาการตลาดดิจิทัล (Digital marketing) และวิชา ระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการ 
(Management Information System) ๕. อนุมัติการเพ่ิมจ านวนรับนักศึกษาในหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจ
ระหวางประเทศ (หลักสูตรนานาชาติ) จากเดิม ๕๐ คนตอปการศึกษา เปน ๒๐๐ คนตอปการศึกษา โดยสภา มหาวิทยาลัย 
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ขอใหมหาวิทยาลัยพิจารณาเพ่ิมจ านวนอาจารยประจ าหลักสูตรใหเหมาะสมกับจ านวนรับนักศึกษาดวย ๖. อนุมัติการปดหลัก
สูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (หลักสูตรนานาชาติ) ตั้งแตภาคการศึกษาที่ ๑ ปการศึกษา ๒๕๖๐ 
โดยใหด าเนินการจนกระทั่งนักศึกษาท่ียังคงคางในระบบส าเร็จการศึกษาแตไมมีการรับนักศึกษาใหม ๗. อนุมัติการใหปริญญา
แกผูส าเร็จการศึกษา ภาคการศึกษาที่ ๒ ปการศึกษา ๒๕๕๙ (เพ่ิมเติม) และ ภาคการศึกษาฤดูรอน ปการศึกษา ๒๕๕๙ จ านวน 
๖๓๔ คน 

1.4 การประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้คณาจารย์เข้าร่วมประชุมสัมมนาทางวิชาการ อาทิเช่น สมาคมแฟรนไชส์ไทย จัดงาน 

ร่วมงานสัมมนาฟรีและแสดงธุรกิจครั้งใหญ่ประจ าปี 2560 ในงาน “ปลุกพลัง เถ้าแก่ข้ันเทพ” ในวันที่ 22 กรกฎาคม 2560 

เวลา 09.00-17.00 น. ณ อาคารซีพีทาวเวอร์ ชั้น 11, สออ.ประเทศไทย ร่วมกับมหาวิทยาลัยพะเยา ก าหนดจัดการประชุมทาง

วิชาการ สออ.ประเทศไทย ครั้งที่ 39 (The 39th Inter-University Conference) เรื่อง Better Life Expectancy Through 

Education Research and Innovation ในวันที่ 18 กันยายน 2560 เวลา 09.00-17.30 น. ณ มหาวิทยาลัยพะเยา, สมาคม

ตลาดตราสารหนี้ไทย (สมาคมฯ) ก าหนดจัดโครงการ “Bond Academy 2017” ระหว่างวันที่ 22-24 กันยายน 2560 ณ 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน  กรุงเทพฯ โดยผู้ผ่านการสอบคัดเลือกจะได้รับใบประกาศนียบัตรหลังจบโครงการ ให้สมัคร

ภายในวันที่ 18 สิงหาคม 2560, ม.บูรพา เรียนเชิญเข้าร่วมประชุมและน าเสนอผลงานประชุมวิชาการและน าเสนอผลงานระดับ

นานาชาติ ในวันที่ 1-2 พฤศจิกายน 2560 ณ Holiday Inn Pattaya เมืองพัทยา จ.ชลบุรี, สถาบันวิจัยสังคมและเศรษฐกิจ    

ม.ธุรกิจบัณฑิตย์ ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรม การใช้โปรแกรม STATA เพ่ือการจัดการข้อมูลและการวิจัย ในวันที่ 24-25 

สิงหาคม 2560 ณ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์, สกว.ขอเชิญร่วมงาน “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2560 ระหว่างวันที่ 23-27 

สิงหาคม 2560 ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ 

 1.5 คณะบริหารธุรกิจก าลังด าเนินการคัดเลือกนักศึกษาเพ่ือสร้างให้เป็นผู้ประกอบการโดยทางสกอ.จะมีงบประมาณ 

สนับสนุนให้มหาวิทยาลัยปีละ 1 แสนบาท  

 1.6 คณะบริหารธุรกิจได้ด าเนินการจัดโครงการการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2560 เมื่อวันเสาร์

ที่ 15 กรกฎาคม 2560 เวลา 08.00-17.00 น. ณ ศูนย์กีฬามหาวิทยาลัยสยามและลานหัวช้าง 

2. ด้านการวิจัย 

 2.1 คณะบริหารธุรกิจรายงานความก้าวหน้างานวิจัยเรื่องสมรรถนะที่จ าเป็นต่อการประกอบวิชาชีพของบัณฑิตคณะ 

บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยว่าขณะนี้ได้เก็บรวบรวมข้อมูลแล้วเสร็จช่วงเดือนกุมภาพันธ์ถึงเดือนมีนาคม 2560, เก็บข้อมูลจาก

กลุ่มตัวอย่างเดือนเมษายนถึงเดือนพฤษภาคม 2560, ด าเนินงานวิจัยบทที่ 1 ถึง บทที่ 3 แล้ว ขณะนี้ก าลังด าเนินการวิเคราะห์

เพ่ือสรุปผลการวิจัยต่อไป 

 2.2 คณะบริหารธุรกิจได้แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนานักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ ประจ าปีการศึกษา 2560-2561  
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3. ด้านการบริการทางวิชาการแก่สังคม 
 3.1 คณะบริหารธุรกิจร่วมกับสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยสยาม ได้จัดกิจกรรมเลี้ยงอาหารเย็นแก่ผู้พิการทางสายตา  
บ้านราชวิถี จ านวน 120 คน ในวันอาทิตย์ที่ 30 กรกฎาคม 2560 ณ มูลนิธิคนตาบอดแห่งประเทศไทย 
 
4.. ด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม          
 - 
5. ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา 

 5.1 คณะบริหารธุรกิจนัดประเมินตนเองภายในระดับหลักสูตร ของทุกหลักสูตร ภายในเดือนกรกฎาคม 2560  

6. ด้านการปฏิบัติภารกิจตามที่ได้รับมอบหมายจากทางมหาวิทยาลัย  

 - 

7. ด้านอ่ืน ๆ  

  - 


