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รายงานการประชุม 

สาขาวิชาการตลาด ศูนย์สุพรรณบุรี 
คร้ังที่  4/2560 

วันอังคารที่ 5 กรกฎาคม 2560 ณ ห้อง 2205 อาคาร 2 
ผู้มาประชุม   

1. ผศ.เสาวณีย์ บุญโต ................................................................... 

2  ผศ.จันทร์เพ็ญ วรรณารักษ์ ................................................................... 

3. ผศ.จันทรวัทน์  อัครเมธานนท์ ................................................................... 

4. นางสาวศุภากรเอ่ียมอ าพร ...........ติดราชการ........................................ 

5. . นางสาวพรรณราย  ไพบูลย์ 
6. นางสาวสุนันทรา  ข านวนทอง 

................................................................... 

.................................................................... 

เริ่มประชุมเวลา  13.20  น. 

วาระท่ี  1 เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ  

1. ขอขอบคุณ อาจารย์ศุภากร เอ่ียมอ าพร ที่ได้ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าสาขา ครบตามวาระ ด้วยความเสียสละ 
ตลอดระยะเวลา  4 ปี   
2. ขอขอบคุณ ผศ.จันทร์เพ็ญ วรรณารักษ์  ได้บริจาคเงินให้กับสาขา จ านวน 3,000 บาท   และไม่ขอรับเงิน 
สนับสนุนกินเลี้ยงงานของคณะที่ จ.กาญจนบุรี แต่ขอในครั้งต่อไปขอใช้เงินสาขาในการสนับสนุนงานเลี้ยง 
3. ขอความอนุเคราะห์คณาจารย์เตรียมความพร้อมในการตรวจ 5 ส มอบ อาจารย์สุนันทรา ข านวนทอง  
ประสานงาน ตรวจสอบให้เป็นไปตามเกณฑ์ห้องพักอาจารย์ทั้ง 9 ข้อ  
3. ในวันจันทร์ที่  17  กรกฎาคม  2560  เวลา 9.00  น.  มีพิธีปฐมนิเทศสหกิจ  ณ  ห้องประชุมสุพรรณิการ์  
อาจารย์ท่านใดไม่ติดภารกิจเรียนเชิญเข้าร่วมพิธีเปิด ปีนี้ อาจารย์ที่ปรึกษาคือ   อาจารย์ศุภากร  เอ่ียมอ าพร  
4. แจ้งจ านวนเงินคงเหลือของสาขา และเงินกิจกรรม ซึ่งยังค้างเคลียร์เงินคืนในบางรายการ    และโครงการ 
ต่างๆ ต้องส่งคณะภายในสิงหาคม 2560 น่าจะต้องท า  2 ชุด สาขาอาจเก็บเป็น File ก็ได้  ส่งรองฝ่ายบริหาร
และแผน  และรองฝ่ายกิจการนักศึกษา ทั้งนี้ เพ่ือตอบ SAR ให้ได้ทั้งคณะ โครงการต่างๆ คณะจะเขียน
โครงการ จัดซื้อจัดจ้าง และสรุปโครงการให้  และให้ส่งบุคลกรสาขาร่วมกิจกรรม 
5. แจ้งจ านวนนักศึกษาท่ีเรียนปรับพื้นฐาน  จะมีผู้มาสัมภาษณ์วันเสาร์ที่ 8กรกฎาคม 2560 เพ่ิมเติมรวมยอด   
ปริญญาตรี 4 ปี รวมเป็นจ านวน 43 คน  

6. การรับสมัครนักศึกษาใหม่ ปี 2561 จะรับสมัคร 5 รอบ  
7. การส่งอาจารย์น าเสนอแนวปฏิบัติที่ดี  2  คน  ท่านที่มีชิ้นงานนักศึกษาหรือได้รับงบประมาณวิจัย   โดยส่ง  
ผศ.จันทร์เพ็ญ วรรณารักษ์ เข้าร่วมน าเสนอในส่วนของการเขียนโครงการวิจัยให้ได้รับการสนับสนุน ส่วนการ
ผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ หัวหน้าประสานให้วาสุกรี เปลี่ยนกันไปปีละ 1 คน เพราะเป็นภารกิจของหลักสูตร ใน
การผลิตบัณฑิตที่พึงประสงค์ ทั้งนี้ ได้มีการประสานกับศูนย์วาสุกรี แล้วได้รับข้อมูลว่าการน าเสนอแนวปฏิบัติ
ที่ดี ต้องท าทุกคน  และเวียนไปส าหรับคนที่ยังไม่ได้ไปน าเสนอ ซึ่งผู้น าเสนอแล้ว ได้แก่ ผศ.จันทรวัทน์ อัคร
เมธานนท์ ผศ.จันทร์เพ็ญ วรรณารักษ์ ผศ.เสาวณีย์ บุญโต  ในการน าเสนอครั้งต่อไป เป็นผู้ที่ยังไม่ได้น าเสนอ 
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เวียนกันไป เนื่องจาก มหาวิทยาลัยมีนโยบายในการผลิตบัณฑิตที่พึงประสงค์ ทั้งนี้จะแขวนไฟล์ไว้ที่กลุ่มเฟส
บุคสาขา  

8. วันที่ 11 กรกฎาคม 2560  ผศ.เสาวณีย์  บุญโต และ นศ.เทียบโอน 2 คนไปร่วมกิจกรรมแนะแนว 
กับมหาวิทยาลัยพร้อมกับสาขาสารสนเทศ และสาขาอ่ืนๆ  ณ โรงเรียนวังว้า อ.ศรีประจันต์ จ.สุพรรณบุรี  
9.  สาขายังเหลืองบประมาณในการอบรมพัฒนาตนเองอีกประมาณ  9,000  บาท  หากท่านใดต้องการไป 
อบรมให้รีบด าเนินการภายในเดือนกรกฎาคม และเคลียเอกสารภายในเดือนสิงหาคม 2560 ทั้งนี ้ ในปีต่อไป 
ซึ่งงบจัดซื้อวัสดุใช้ได้หมด แต่งบน าเสนองานวิจัยไม่ได้ใช้เลยเนื่องจากยังไม่มีงานน าเสนอ  หากท่านใดมีงาน
น าเสนอ สามารถเลือกเวทีน าเสนอได้ในกลุ่มไลน์ อ.จักรกฤษ มโหฬาร ส่งมาให้ทั้งในและต่างประเทศในช่วง
เดือนกรกฎาคมนี้  ซึ่งต้องใช้และเคลียเอกสารให้เสร็จภายในสิงหาคม 2560 

10. การจัดเก็บเงินกิจกรรม 1,000 บาท มีเอกสารแจ้ง นศ.ทราบรายละเอียดค่าใช้จ่าย ขอความร่วมมือ 
อาจารยท์ี่ปรึกษาแจ้งนักศึกษาที่ปรึกษา และรวบรวมส่งเข้าบัญชีเงินกิจกรรมไว้ก่อนโดยแบ่งเป็น 

เดินการกุศล   100  บาท  
กฐินราชมงคล   100  บาท  
งานท าบุญสาขา   150  บาท  
งานเลี้ยงอ าลารุ่นพ่ี  350  บาท  
พีธีปลดติ้ง     50  บาท   
เสื้อสาขา   250  บาท    

รวม          1,000  บาท  
แบ่งจ่ายภาคเรียนละ 500 บาทหรือใครสะดวกจ่าย 1,000 บาทก็จ่ายได้เลย เก็บภายในเดือนแรกของ

ภาคเรียน ทั้งนี้ ควรให้มีการเซ็นชื่อรับส่งเงินเพ่ือง่ายต่อการตรวจสอบ 
11. วันที่ 24-28 กรกฎาคม 2560 มอบ ผศ.จันทร์เพ็ญ วรรณารักษ์  รักษาการหัวหน้าสาขา หัวหน้าสาขาต้อง 
เข้าอบรมพัฒนาผู้บริหาร จ.นครศรีธรรมราช 

วาระท่ี  2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม 

1. งานบริการวิชาการมีการปรับเปลี่ยนงานเป็นปีแรกท าให้ปริมาณเปลี่ยนแปลงไปโดยขอให้สาขาส่งวิทยากร 
เข้าร่วมเท่านั้น จึงขอความอนุเคราะห์  ผศ.จันทร์เพ็ญ วรรณารักษ์ รับเป็นที่ปรึกษานักศึกษาเทียบโอนในปี
ต่อๆ ไป 1 ห้อง  
2. ก าหนดผู้สอน จากการประชุมครั้งที่แล้วเมื่อจัดจริงอาจท าให้มีการปรับเปลี่ยนวิชาเพ่ือให้มีจ านวนคาบและ
วิชาที่ใกล้เคียงกัน  

วาระท่ี 3 เรื่องหารือและพิจารณา 
1. การจัดท าหนังสือหลักการตลาดประจ าปีการศึกษา 2560  
มติที่ประชุม  
ขอให้ ส่งไฟล์  อาจารย์สุนันทรา ข านวนทอง ก่อนวันที่ 14 กรกฎาคม 2560 และจัดท าหนังสือ 

ต่อไป  
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2. การจ าหน่ายสมุด ควบไปกับหนังสือหลักการตลาดหากสาขาเห็นด้วยจะได้สั่งสมุดมาไว้ที่สาขา 
ตามจ านวน นศ.ปี 1  

3. การจัดท าเสื้อสาขาจะเลือกตราที่ต่ ากว่า แกรนด์สปอต เพ่ือให้ได้ราคาขายที ่ 250 บาท ส่วนก าไร
หักค่าใช้จ่ายด าเนินการแล้วจะขอเข้าบัญชีเงินสาขา เหมือนก าไรหนังสือปีต่อไปซื้อแต่ นักศึกษาใหม่  

4. ผู้สอนวิชาพิมพ์ดีด 1. อาจารย์ศุภากร เอ่ียมอ าพร หากต้องการเพ่ิมจะส่งชื่อ อาจารย์พรรณราย 
ไพบูลย์ อาจารย์สุนันทรา ข านวนทองตามล าดับ 

5. ก าหนดการจัดตารางสอน 13-19 กรกฎาคม 2560  
6. ก าหนดตารางเรียนปรับพ้ืนฐาน  3  อาจารย์ทุกท่านเป็นวิทยากรเว้น  ผศ.เสาวณีย์ บุญโต   ติด 

ราชการ 
6. รายวิชาปรับพื้นคณิตศาสตร์ไม่เปลี่ยนจากเดิม  
7. การประชุมการจัดท า มคอ. 3 และ มคอ. 5 มีการประเมินความสมบูรณ์ของ มคอ. 3 และ มคอ. 

5 ให้สมบูรณ์รอรับกรรมการภายนอกสุ่มตรวจ ขอให้คณาจารย์เช็คเองและลงนามเอง ในนามอาจารย์ประจ า
หลักสูตร ของ อ.สุนันทรา ข านวนทอง ก็เช็คตามหัวข้อและลงนาม โดย ผศ.เสาวณีย์ บุญโต จะลงนามก ากับ 
มอบ อ.สุนันทรา ข านวนทอง รวบรวมเม่ือแต่ละท่านตรวจสบ มคอ.3 และ มคอ.5 ที่อาจารย์ทุกท่านตรวจสอบ
และลงชื่อตรวจสอบเรียบร้อยแล้วและจัดส่ง งานหลักสูตรต่อไป 

มติที่ประชุม 
รับทราบ  
วาระท่ี 4 เรื่องอ่ืน ๆ 
การบริการวิชาการในปีนี้จะมียอดเงินให้บริหารจัดการ 10,000 บาท  โดยแบ่งให้ไปเป็นที่ปรึกษา 

เขียนแผนพัฒนาวิสาหกิจ เพ่ือส่งเกษตรจังหวัด ในการพิจารณาต่อไป ทั้งนี้ โดยแบ่งเป็น 2 วิสาหกิจ วิสาหกิจ
แรกเป็นกลุ่มวิสาหกิจผลิตปุ๋ยฯ โดยมี ผศ.จันทร์เพ็ญ วรรณารักษ์ ผศ.จันทรวัทน์ อ.ศุภากรเอ่ียมอ าพร  และ
กลุ่มวิสาหกิจ ผู้เลี้ยงโควังลึก  ผศ.เสาวณีย์  บุญโต อ.พรรณราย  ไพบูลย์ และ อาจารย์สุนันทรา ข านวนทอง 
ในการเขียนพัฒนาวิสาหกิจ  
 มติที่ประชุมรับทราบ  

เลิกประชุมเวลา  15.30  น.  
 
    
  
  




