รายงานการประชุมคณะบริหารธุรกิจ
ครั้งที่ 8/2558
วันจันทร์ที่ 3 สิงหาคม 2558 เวลา 13.30 น. เป็นต้นไป ณ ห้อง 3340
-----------------------------------------------ผู้มาประชุม
1. อาจารย์ศิริอมร กาวีระ
2. อาจารย์จันทร์จิตร เธียรสิริ
3. อาจารย์ทิพย์วรรณ ทนันไชย
4. อาจารย์ธรรมพร หาญผจญศึก
5. อาจารย์วีระพันธ์ อะนันชัยธวัช
6. อาจารย์พิชัย เหลี่ยวเรืองรัตน์
7. อาจารย์เจนจิรา ขันแก้ว
8. อาจารย์ละเอียด ศรีหาเหง่า
9. อาจารย์ธีรวิชญ์ วงษา
10. อาจารย์กานต์ คงบรรทัด
11. อาจารย์ไกรลาศ สิทธิยะ
12. อาจารย์นาฝน เจนสมบูรณ์
13. อาจารย์จจิรา อิ่มอารมณ์
14. อาจารย์นุชจรี ศรีอุปโย
15. อาจารย์ณิชา ทองจารูญ
16. อาจารย์ธัญญารัตน์ ลินฤาษี
17. อาจารย์นรพรรณ โพธิพฤกษ์
18. อาจารย์อภิไทย แก้วจรัส
19. อาจารย์จารุณี ศรีบุรี
20. อาจารย์ณัฐพล เนียมแก้ว
21. อาจารย์ณัฎฐรินดา รินคา
22. อาจารย์จาเริญ เขื่อนแก้ว
23. อาจารย์ศรายุทธ บุตรต๊ะ
24. อาจารย์อิสรีย์ จันทวี

รักษาการคณบดีคณะบริหารธุรกิจ
ประธานที่ประชุม
หัวหน้าภาควิชาการประกอบการ
หัวหน้าภาควิชาการบัญชี
หัวหน้าภาควิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
หัวหน้าภาควิชาการตลาด
หัวหน้าภาควิชาการจัดการโลจิสติกส์อุตสาหกรรม
อาจารย์ประจาภาควิชาการบัญชี
อาจารย์ประจาภาควิชาการบัญชี
อาจารย์ประจาภาควิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
อาจารย์ประจาภาควิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
อาจารย์ประจาภาควิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
อาจารยประจาภาควิชาการตลาด
อาจารย์ประจาภาควิชาการตลาด
อาจารย์ประจาภาควิชาการประกอบการ
อาจาย์ประจาภาควิชาการประกอบการ
อาจารย์ประจาภาควิชาการประกอบการ
อาจารย์ประจาภาควิชาการจัดการการท่องเที่ยว
อาจารย์ประจาภาควิชาการจัดการการท่องเที่ยว
อาจารย์ประจาภาควิชาการจัดการการท่องเที่ยว
อาจารย์ประจาภาควิชาการจัดการการท่องเที่ยว
อาจารย์ประจาภาควิชาการจัดการโลจิสติกส์อุตสาหกรรม
อาจารย์ประจาภาควิชาการจัดการโลจิสติกส์อุสาหกรรม
อาจารย์ประจาภาควิชาการจัดการ
เจ้าหน้าที่วิชาการ
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ผู้ไม่มาประชุม
1. ดร.อภิญญา ศักดาศิโรรัตน์
2. อาจารย์วิรัชดา อาศนะ

ติดภารกิจ
ติดภารกิจ

เริ่มประชุม เวลา 09.00 น.
อาจารย์ศิริอมร กาวีระ ประธานที่ประชุมได้กล่าวเปิดประชุมต้อนรับคณาจารย์ประจาคณะบริหารธุรกิจที่
เข้าร่วมการประชุม และดาเนินการประชุมตามวาระการประชุมดังนี
ระเบียบวาระที่ 1

เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

1.1 แนะนาอาจารย์เข้าใหม่ สังกัดคณะบริหารธุรกิจ ในปีการศึกษา 2557
ประธานที่ชุมได้แนะนาอาจารย์ที่เข้ามาใหม่ในปีการศึกษา 2557 จานวน 5 ท่าน ดังนี
1. อาจารย์ศรายุทธ บุตรต๊ะ
อาจารย์ประจาภาควิชาการจัดการ
2. อาจารย์ณิชา ทองจารูญ
อาจารย์ประจาภาควิชาการประกอบการ
3. อาจารย์นรพรรณ โพธิ์พฤกษ์
อาจารย์ประจาภาควิชาการจัดการการท่องเที่ยว
4. อาจารย์กานต์ คงบรรทัด
อาจารย์ประจาภาควิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
5. อาจารย์ธีรวิชญ์ วงษา
อาจารย์ประจาภาควิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
มติที่ประชุม
ที่ประชุมรับทราบ และยินดีต้อนรับอาจารย์ทุกท่าน
1.2 การปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2558
ประธานที่ประชุมได้ชแจ้
ี งว่าทางมหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์นจะมีการจัดปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจาปี
การศึกษา 2558 ในวันอังคาร์ที่ 11 สิงหาคม 2558 เวลา 08.30 น. ณ หอประชุมVision20/20 โดยมีกาหนดการดังนี
วันอังคารที่ 11 สิงหาคม 2558
08.00 น. – 08.30 น.
08.30 น. – 08.45 น.
08.45 น. – 09.15 น.
09.15 น. – 09.20 น.
09.20 น. – 09.25 น.
09.25 น. – 12.00 น.

- ต้อนรับและลงทะเบียน
- อธิการบดีแสดงวิสัยทัศน์ “การย่างก้าวของฟาร์อีสเทอร์นในทศวรรษใหม่”
- สานักสื่อสารองค์กรนาเสนอ “Moving Forward”
- นาเสนอศูนย์ FARUBI โดยคณบดีคณะบริหารธุรกิจ
- ถ่ายรูปร่วมกัน
- แยกเข้าสู่ห้องย่อย ตาม FARHERO เพื่อพบคณบดี อาจารย์ที่ปรึกษา

2

แยกห้องตามสาขาวิชา ดังนี
ภาควิชา

ห้ องเรียน

การบัญชี
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
การตลาด
การประกอบการ
การจัดการการท่องเที่ยว
การจัดการโลจิสติกส์อุตสาหกรรม
การจัดการ

3410
3420
3430
3450
3440
3510
3520

มติที่ประชุม
ที่ประชุมรับทราบ
ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมคณะบริหารธุรกิจครั้งที่ 6/2558 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 21 พฤษภาคม
2558
มติที่ประชุม
ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุม โดยไม่มีการแก้ไข
ระเบียบวาระที่ 3
เรื่องสืบเนื่อง
-ไม่ม-ี
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อทราบ
4.1 สืบเนื่องจากรายงานการประชุมครังที่ ครังที่ 7/2557 วันจันทร์ที่ 2 มิถุนายน2557 เวลา 13.30 น.
ประธานที่ประชุมได้ชีแจงในเรื่องการเรียนการสอนว่าจากการสารวจพบว่าการจัดการเรียนการสอนในคณะ
บริหารธุรกิจที่ต้องการให้นักศึกษาเกิดกระบวนการเรียนรู้โดยใช้กลยุทธ์การเปลี่ยนกระบวนการสอนเป็นกระบวนการ
เรียนรู้และเป็นวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ(Best Practice) แบ่งได้เป็น 3 วิธี คือ1)วิธีการสอนให้นักศึกษาเรียนรู้ผ่าน
กระบวนการ PDCA ร้อยละ 71.23 2)วิธีการสอนแบบ ใช้ปัญหาเป็นหลัก (Problem-based learning) ร้อยละ
14.22และ3)วิธี การสอน ใช้เกมส์เป็นหลัก(Gamase-based learning) ดังนันคณะบริหารธุรกิจจึงได้มีมติให้แต่ละ
สาขาเลือกวิธีการสอนให้เหมาะสมกับเนือหาวิชาของแต่ละหลักสูตรโดยมีวัตถุประสงค์ให้นักศึกษาเกิดกระบวนการ
เรียนรู้มากที่สดุ และได้สรุปผลการสารวจมาดังนี
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แบบสารวจการจัดการเรียนการสอนให้นักศึกษาเกิดกระบวนการเรียนรู้ คณะบริหารธุรกิจ
ประจาปีการศึกษา 2557
วิธีการสอนมี 3 วิธี
1. วิธีการสอนให้นักศึกษาเรียนรู้ผ่าน 2. วิธีการสอนแบบ ใช้ปัญหาเป็น
กระบวนการ PDCA ของสาขาวิชา
หลัก (Problem-based
การจัดการ การประกอบการ การ
learning
จัดการการท่องเที่ยว คอมพิ วเตอร์
ธุรกิจ การบัญชี การตลาด
สาขาการบัญชี
สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
สาขาการตลาด
สาขาการประกอบการ
สาขาการจัดการการท่องเที่ยว
สาขาการจัดการโลจิสติกส์อุตสาหกรรม
สาขาการจัดการ

สาขาคอมพิวเตอร์ธรุ กิจ

1. วิธี การสอน ใช้เกมส์เป็นหลัก
(Gamase - based learning)

สาขาการจัดการโลจิสติกส์อุตสาหกรรม

มติที่ประชุม
ที่ประชุมรับทราบและประธานที่ประชุมให้ใช้วิธีการจัดการเรียนการสอนจากการจัดกิจกรรมการจัดการ
ความรู้ (KM) ในแต่ละสาขาเป็นวิธีปฏิบัติทเี่ ป็นเลิศ(Best Practice)ในการจัดการเรียนการสอนทีใ่ ห้นักศึกษาเกิดกระบวนการ
เรียนรู้มากที่สุดและนาไปใช้ในปีการศึกษา 2558

ระเบียบวาระที่ 6

เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

-ไม่ม-ี
ปิดประชุมเวลา 12.25 น.

………..................................….
(อาจารย์อิสรีย์ จันทวี)
เลขานุการที่ประชุม

……….....................................………
(อ.ศิริอมร กาวีระ)
รักษาการคณบดีคณะบริหารธุรกิจ
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ผู้จดและจัดพิมพ์รายงานการประชุม

ผู้ตรวจรายงานการประชุม
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