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รายงานการประชุม 

สาขาวิชาการตลาด ศูนย์สุพรรณบุรี 
คร้ังที่  5/2560 

วันอังคารที่ 1 สิงหาคม 2560 ณ ห้อง 2205 อาคาร 2 

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

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

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

4. นางสาวศุภากร         เอ่ียมอ าพร .................................................................. 

5. . นางสาวพรรณราย  ไพบูลย์ 
6. นางสาวสุนันทรา      ข านวนทอง 

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

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

เริ่มประชุมเวลา  9.00  น. 
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วาระท่ี  1 เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ  

1. ขอขอบคุณ คณาจารย์ที่ร่วมกันเป็นวิทยากรในการสอนปรับพื้น นักศึกษาปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1  ให้งาน
บรรลุวัตถุประสงค์เป็นอย่างดี  

2. ขอบคุณอาจารย์พรรณราย ไพบูลย์ ที่เข้าร่วงงานปฐมนิเทศสหกิจ  ณ  ห้องประชุมสุพรรณิการ์ 17กค.60 
3. แจ้งจ านวนเงินคงเหลือของสาขา และเงินกิจกรรมในบัญชี 1,230 (มัดจ าท าเสื้อ 3,000) 
4  วันที่   2  สิงหาคม  2560   ขอเชิญคณาจารย์ เข้าร่วมงานปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ช่วงเช้า    ต้อนรับ
ผู้บริหาร โดยพร้อมเพรียงกัน  และวันที่ 3 สิงหาคม 2560 ขอความอนุเคราะห์อาจารย์ให้โอวาท นักศึกษาใหม่
เวลา 13.00 น.  

5. แจ้งปฏิทินการศึกษาปีการศึกษา 2560 และแผนการเรียนให้อาจารย์ที่ปรึกแจ้งนักศึกษาและติดตามการ
ลงทะเบียน เพ่ิมถอน ช าระเงินให้เป็นไปในกรอบเวลา  

6. แจ้งแผนการเรียนให้อาจารย์ที่ปรึกษาตรวจสอบรายวิชาของนักศึกษาปกติ และนักศึกษาลงเพ่ิมหรือย้าย
สาขาให้สามารถลงเรียนได้ครบถ้วน  

7. ส านักงานมีก าหนดการนิเทศสหกิจและให้คณาจารย์ส่งวันนิเทศ มอบอาจารย์พรรณราย ไพบูลย์ ติดตาม
การส่งเอกสารขอเวลาราชการไปนิเทศ และส่งใบเบิกในกรอบเวลา  

8. คณะขอความอนุเคราะห์รายชื่อผู้ดูแลเวปไซด์สาขา มอบอาจารย์สุนันทรา ข านวนทอง และอาจารย์ศุภากร  
เอ่ียมอ าพร เป็นผู้ดูและเวปไซส์สาขา  ซึ่งจะต้องไปอบรมที่อยุธยา วันที่ 16 สิงหาคม 2560  

9. ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ(วช.) ได้จัดท าโครงการจัดการความรู้การวิจัยเพ่ือการใช้ประโยชน์ 
ประจ าปี 2561 จึงขอเรียนเชิญอาจารย์ที่สนใจ จัดท าข้อเสนอเพ่ือขอรับงบประมาณสนับสนุน ภายในวันที่ 31 
สิงหาคม 2560 
10.  AIS Brand Age ขอเชิญเข้าร่วมประกวดแผนเพ่ือชุมชน คณาจารย์ที่สนใจสมัครเข้าร่วมได้ ภายในเดือน
สิงหาคม 2560 ได้ส่ง Mail ให้ทุกท่านเรียบร้อยแล้ว 
11. แจ้งก าหนดการท าบัตรนักศึกษาภาคปกติ 9-11 สิงหาคม 2560 เอกสารที่ต้องเตรียมมารูปถ่าย  1นิ้ว 2 
รูป ส าเนาการเปลี่ยนชื่อ ส าเนาบัตรประชาชน ทะเบียนบ้าน เงิน 100 
12. ก าหนดการเปิดภาคการศึกษา 7 สิงหาคม 2560 ขอความอนุเคราะห์อาจารย์ที่ปรึกษาพบนักศึกษาที่
ปรึกษาการเข้าพบนักศึกษาทุกครั้ง หากมีหลักภาพถ่าย หรือหลักฐานการให้ค าปรึกษาจะตอบ มคอ. ได้ด้วย  
แจ้งก าหนดการสอนทุกรายวิชาที่สอนตาม มคอ 3 ให้นักศึกษาทราบล่วงหน้า จัดท าคู่มือครู เก็บข้อมูลการเข้า
เรียน ขาด ลา สาย  
13. จากการไปอบรมพัฒนาผู้บริหาร คณบดี ฝากงานหัวหน้าสาขา ไว้หลายงานดังนี้ 
 13.1 จะผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติอย่างไรให้ตอบสนองความต้องของสถานประกอบการ เพ่ือตอบค าถาม
สังคมท่ีกล่าวว่า “บัณฑิตที่จบไป ท างานไม่ได้” *  
 13.2 จะท าอย่างไร จ านวนงานวิจัย ,จ านวนเงินวิจัยจากภายในและภายนอก ,จ านวนงานตีพิมพ์
เผยแพร่ และน าไปใช้ประโยชน์  ให้เพิ่มข้ึนทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ 
*บอกประเด็น ปัญหาและอุปสรรค  และแนวทางการพัฒนา 
 13.3  จะท าอย่างไรให้เกิดการบริการวิชาการแบบหารายได้และแบบบริการชุมชน ให้เกิดขึ้นอย่าง
เป็นรูปธรรม*บอกประเด็น ปัญหาและอุปสรรค  และแนวทางการพัฒนา 
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 13.4 จะสร้างภาพลักษณ์ให้บัณฑิตคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้โดดเด่นอย่างไร  
เพ่ือตอบค าถามสังคมที่กล่าวว่า “เด็กแต่งกายไม่เหมาะสม พฤติกรรมไม่ดี ฯลฯ *บอกประเด็น ปัญหาและ
อุปสรรค  และแนวทางการพัฒนา 
  13.5  จะบริหารจัดการองค์ความรู้ที่เกิดจากการที่อาจารย์ไปฝึกอบรมอย่างไร เพ่ือให้เกิดประโยชน์
กับคนอื่น ๆ ในสาขาวิชา หรือในคณะ  
*บอกประเด็น ปัญหาและอุปสรรค  และแนวทางการพัฒนา 

13.6   จัดท าแผนยุทธศาสตร์พัฒนาคณะ 5  ปี  และแนวทางการท าให้บรรลุค่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ในแต่
ละยุทธศาสตร์*บอกประเด็น ปัญหาและอุปสรรค  และแนวทางการพัฒนา 
14. เพ่ือพัฒนาต าราหลักการตลาดของสาขาให้มีความสมบูรณ์ หัวหน้าสาขา  ขออนุญาตปรับรูปภาพและ
ข้อความในบทที่ 1-2 เพ่ือให้ภาพและค าอธิบายตรงกันและตัดค าที่เป็นเชิงค าพูดออก เพ่ือให้เป็นเชิงวิชาการ
มากขึ้น ทั้งนี้ ยังคงความหมายและจ านวนหน้าเท่าเดิม ส่วนบทอ่ืนขออนุญาตอ่านและปรับในปีต่อๆ ไป
เนื่องจากอ่านไม่ทัน  
15. การตรวจสอบ มคอ. ท่านใดที่ยังไม่ได้ส่งให้ตามส่งที่งานหลักสูตร ศูนย์วาสุกรี  
16. งานกรอกข้อมูล Che QA มอบหมาย อ.สุนันทรา ข านวนทอง กรอกข้อมูล และใช้ข้อมูลจาก SAR ของ
สาขา แต่จะกรอกง่ายขึ้นเช่น ผลการเรียนทั้งหมด สามารถแขวนไฟล์ได้เลยไม่ต้องพิมพ์ใหม่ 
17. ขอความร่วมมือคณาจารย์ส่ง มคอ 3 ทุกรายวิชาก่อนวันที่ 7 สิงหาคม 2560 ส่งไฟล์ที่หัวหน้าและอาจารย์
สุนันทรา ข านวนทอง โดยวิชาใหม่ 2560 QA ประสานกับอาจารย์นภสร เช็กชื่นกุล และวิชาSMM ประสาน
กับ ผศ.ดร.วสุธิดา นุริตมนต์ ซึ่งศูนย์วาสุกรีมีการแบ่งรายวิชาในการท า มคอ.3 หลักสูตรใหม่แล้วจะประสาน
มาอีกครั้ง 

วาระท่ี  2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
1. การจัดท าต าราหลักการตลาด เห็นควรจ้างถ่ายเอกสารไปก่อน  เนื่องจากการน าเข้าโรงพิมพ์มีต้นทุนสูงและ
ต้องหาข้อมูลเพ่ิมเติม   ซึ่งการแบ่งบทแบ่งสอบเป็นแนวทางเดียวกัน  ผศ.เสาวณีย์ บุญโต รวบรวมข้อสอบให้  
ดังนี้ 

ภาควิชาการ 70% 
สอบเก็บคะแนน บทที่ 1-2    ปรนัย 40 ข้อ  อัตนัย  2 ข้อ      5%      50   คะแนน        
สอบกลางภาค บทที่ 3-6    ปรนัย 80 ข้อ  อัตนัย  4 ข้อ 30%      120   คะแนน 
สอบเก็บคะแนน บทที่ 7-8    ปรนัย 40 ข้อ อัตนัย  2 ข้อ   5%       50    คะแนน 
สอบปลายภาค บทที่ 9-12   ปรนัย 80 ข้อ อัตนัย 4 ข้อ  30%      120   คะแนน 
      รวม    340 คะแนน 
จิตพิสัย        10%   
กิจกรรม/งานเดี่ยว/งานกลุ่ม /แบบฝึกหัด หนังสือ/สมุด  20% 
 มติที่ประชุม  

1. รับทราบและด าเนินการการสอนวิชาหลักการตลาดไปในแนวทางเดียวกัน  
2. สัดส่วนก าไรเข้าสาขาจัดสรรดังนี้  มอบ อ.สุนันทรา ข านวนทอง จัดสรรเหมือนปีที่แล้ว  
3. บทที่ 1-2 ควรส่งข้อสอบก่อน 15 สิงหาคม 2560 
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2. การจ าหน่ายสมุด ผู้สอนสามารถจ าหน่ายพร้อมสมุดโดยไม่ต้องน าก าไรเข้าสาขา 
3. ก าไรจากการจ าหน่ายหนังสือในรายวิชาอ่ืนขอบริจาคเข้าสาฃาตามสมควรเพ่ือเป็นค่าน้ า ค่าแม่บ้าน  
4. การเก็บเงินจากนักศึกษาควรให้ นักศึกษาลงชื่อเพ่ือช่วยลดปัญหา อาจารย์ผู้สอนต้องจ่ายเงินเองไม่มี
หลักฐานการจ่ายเงิน 
5. การจัดท าเสื้อสาขาขอความร่วมมือคณาจารย์ แจกเอกสารสรุปไซส์เสื้อ และรวบรวมไซด์และเงิน มาเป็น
ห้อง ผศ.เสาวณีย์ บุญโต  เนือ่งจากได้ไปด าเนินการนัดหมายและมัดจ าค่าเสื้อไว้แล้ว เสื้อราคา 175-205  บาท 
ปักตรา  190  สกีนหลัง  10 บาท ราคากลาง ต้นทุน 200 บาท ก าไร ตัวละ 50 บาทยังไม่ได้หัก เสื้ออาจารย์  
เสื้อไซส์ใหญ่ต้องเพ่ิมราคา ค่าด าเนินการ ก าไรไม่น่าต่ ากว่า 5,000 บาทเข้าสาขา  

 มติที่ประชุม รับทราบ 

วาระท่ี 3 เรื่องหารือและพิจารณา 
1. การปรับภาระงาน มีใครต้องการแลกเปลี่ยนงานหรือไม่  
 มติที่ประชุม  

1.1 งานจัดท าตารางสอน เพ่ิมผู้จัดท าและตรวจสอบ อ.ศุภากร เอ่ียมอ าพร ผศ.จันทรวัทน์ อัครเมธา
นนท์ ผศ.จันทร์เพ็ญ วรรณารักษ์ สอบครั้งต่อไป    อ.ศุภากร เอ่ียมอ าพร   อ.พรรณราย ไพบูล  อ.สุนันทรา 
ข านวนทอง   ส่วนตารางสอนซัมเมอร์ ปี2560 เป็นวิชาบังคับในสาขา อ.ศุภากร เอ่ียมอ าพร ประสานกับ
ผู้สอน ซึ่งผู้สอน ภาคฤดูร้อน เป็น ผศ.จันทร์เพ็ญ วรรณารักษ์ ผศ.เสาวณีย์ บุญโต อ.ศุภากร เอี่ยมอ าพร  
 1.2 อาจารย์ที่ปรึกษาเทียบโอนปีต่อไป 
 1.3 อาจารย์ที่ปรึกษา ปวส. อ.พรรณราย ไพบูลย์  ปริญญาตรี 4 ปี ผศ.เสาวณีย์ บุญโต 
 1.4 งานที่ได้รับผิดชอบแต่ละท่านมีปัญหาอุปสรรคหรือไม่อย่างไร 
3. ปัญหาเรื่องการบริการวิชาการ ตอนนี้ยังไม่สามารถติดต่อกับผู้ใหญ่บ้าน ต าบลวังลึกได้  
 มติที่ประชุม ผศ.จันทร์เพ็ญ วรรณารักษ์ รับประสานงานให้ มอบหมายนักศึกษาลงพ้ืนที่ ผศ.เสาวณีย์ 
บุญโต เขียนแผนพัฒนาวิสาหกิจให้ 
4. งานวิจัยปีหน้าอาจารย์ประจ าหลักสูตรไม่มีงานน าเสนอทุกคน 
  
วาระท่ี 4 เรื่องอ่ืน ๆ 
 ไม่มี 
เลิกประชุมเวลา 10.30  น.   
 
 
 




