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รายงานการประชุม 

สาขาวิชาการตลาด ศูนย์สุพรรณบุรี 
คร้ังที่  6/2560 

วันพฤหัสบดีที ่31 สิงหาคม 2560 ณ ห้อง 2201 ห้องประชุมฝ้ายค า 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  11.00  น. 
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วาระท่ี  1 เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ  

1. ขอขอบคุณ ผศ.จันทรวัทน์ อัครเมธานนท์ และ คณาจารย์ที่ร่วมกันดูแลนักศึกษา ในกิจกรรมรับน้องส าเร็จ
ลุล่วงเป็นอย่างดี  

2. ขอบคุณอาจารย์ศุภากร เอ่ียมอ าพร  ที่เข้าร่วมประชุม  ตารางสอบกลางภาค    ซึ่งส านักงานคณะขอ
รายชื่ออาจารย์ด าเนินการสอบสัมภาษณ์ สาขาได้ส่งชื่ออาจารย์ทุกท่านเพ่ือด าเนินการสอบกลางภาคทุกคน  
3.  จากปัญหาปีที่แล้ว วิชายากไปรวมวันเดียวกัน และช่วงแรกของวันสอบว่างยาวนาน ไปสอบรวมกันวัน
ท้ายๆ  ต้องรบกวนช่วยตรวจสอบตารางสอบกลางภาคของนักศึกษาในที่ปรึกษาว่ามีรายวิชายากอยู่ในวัน
เดียวกันหรือไม่ หรือว่างยาวนานเกินไป แล้วมารวมสอบในช่วงระยะเวลาวันท้ายๆ หรือไม่ ซ่ึงสามารถแก้ไข
ตารางสอบให้เหมาะสมก่อนก าหนดตารางจริง เพราะคาดว่าเป็นการใช้ระบบจัด ต้องมีการแก้ไข เช่นเดียวกับ
การจัดตารางเรียน ซึ่งสามารถแก้ไขได้  ภายในวันที่ 8 กันยายน 2560 
4. ขอบคุณ ผศ.จันทรวัทน์ อัครเมธานนท์ รับด าเนินการส่งนักศึกษาประกวดแผนธุรกิจ รีสอร์ทฯ   
5. ขอบคุณ อ.พรรณราย ไพบูลย์  ที่ก าลังจะส่งนักศึกษาสาขาวิชาการตลาด เข้าร่วมประกวดสุนทรพจน์ หาก
ต้องการอัดเสียงนักศึกษาสามารถประสานงานกับงานวิทยบริการได้  
6. ขอบคุณอาจารย์สุนันทรา ข านวนทอง ผู้ดูแลเวปไซด์สาขาได้ด าเนินติดตามข่าวสารขึ้นเวปไซด์เป็นปัจจุบัน
เสมอ  รวมถึงการคีย์ Che QA ให้เสร็จได้ทันเวลา และดูแลนักศึกษาเทียบโอนได้รวดเร็วและเรียบร้อย 
7.ขอบคุณ ผศ.จันทร์เพ็ญ วรรณารักษ์ ที่เข้าร่วมอบรมนักวิจัยเชิงพ้ืนที่ของซึ่งตัวแทนของคณะบริหารธุรกิจฯ  
ซึ่งต้องใช้วันเวลาทับซ้อนกับการสอนหลายวันและหาช่วงชดเชยได้ยาก ทั้งนี้ ได้รับความร่วมมือร่วมใจของ
คณาจารย์ในสาขาเข้าแทนเพ่ือให้ไม่เกิดผลกระทบกับนักศึกษา  
8.  แจ้งนโยบายการเข้าประชุมของรองคณบดีให้ความส าคัญกับการเข้าประชุมมากไม่ควรขาดประชุมหากไม่มี
เหตุอันควร รวมถึงการเข้าสอนตรงตามตารางและตารางชดเชย เนื่องจากมีการตรวจการสอนจริง 
ทั้งนี้ วันพุธที่ 4 ตุลาคม 2560 อาจารย์ประจ าหลักสูตรต้องเข้ารับการตรวจประเมินระดับหลักสูตร ที่วาสุกรี 
ต้องท าสอนชดเชยต่อไป ทั้งนี้ หากสอนเนื้อหาเพ่ิมข้ึนกว่าเดิมบางส่วน ช่วงปลายภาคเรียนนักศึกษาได้ไม่หนัก
มาก รวมถึงการสั่งงานแต่ละวิชาควรเฉลี่ยๆ กันสั่งเพราะข้อมูลที่ได้นักศึกษางานเยอะทุกวิชา  
9. ในเดือนแรกของแต่ละภาคการศึกษาหากมีนักศึกษาจบการศึกษาในภาคเรียน จะต้องรีบท าเรื่องขอจบให้
เสร็จทันกรอบเวลา  
10. เรื่องรายวิชาของ นางสาวรัตนาวจี ศรีวิเชียรรักษ์  ผอ.กองบริหารทรัพยากร เซ็นอนุมัติให้เรียบร้อยแล้ว 
คาดว่าจะจบการศึกษารอบเพิ่มเติมเพราะยังไม่มีชื่อในระบบ และต้องตรวจสอบความถูกต้องของชื่ออีกครั้ง 
และยังมี นศ.ที่จะจบในภาคเรียนที่ 3/2559 จ านวน  4  คน 
11. การนิเทศสหกิจรอบที่ 1 หมดเวลาไปเรียบร้อยแล้วหากท่านใดยังไม่ได้ส่งให้รีบด าเนินการเพราะมีผลการ
เบิกของอาจารย์ทั้งคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
12. การจัดท าเสื้อสาขารอบแรก 130 ตัวจะแล้วเสร็จประมาณวันที่ 5 กันยายน 2560 ทั้งนี้ต้องใช้เงินกิจกรรม
ส ารองจ่ายไปก่อนประมาณ 26,000 บาท  นี้ เหลือของ ปวส. 1 และปริญญาตรี 4 ปีบางคน เทียบโอนปี 2 
เพ่ิม 1 คน และของคณาจารย์ที่จะสั่งรอบถัดไป  
13.ขอความอนุเคราะห์คณาจารย์ ส่ง มคอ 3 ทุกรายวิชา  โดยลงชื่อส่งที่ อาจารย์สุนันทรา ข านวนทอง ในวัน
ก่อนเปิดภาคการศึกษา  
 
 
 



3 
 

 
 

14. จากการประชุมวันที่ 19 สิงหาคม 2560 
ประชุม km 22สค60เป็นประเด็นยุทธศาสตร์ของ ม. ณ ห้องกลาโหม  

1.ที่ประชุม คณะ มีมติให้ท า km ของคณะเพียง3แผน แผน1 ด้านการผลิตบัณฑิต แผน2งานวิจัย 
แผน3 ด้านบริการวิชาการ แต่ ม.มีหัวข้อให้เลือก 7 หัวข้อ  

2.น าบทความ นศ.ส่งประกวดได้ จะประกวดใน ม.ก่อน  
3.ปีนี้มี7 หัวข้อ ส่งประกวด กับ 9 มทร.จะไป มทร.อีสาน 20-23 กพ.60  

มีหัวข้อคณะตรงกับ ม. ท าครั้งเดียวได้  
4.ที่ประชุมมอบ หน.สาขาประจ าคณะ ที่คุยปราชญ์เบื้องต้นต้องส่งประกวดทุกคน  
5.เหลือเวลาอีก3เดือน  
6.แบบฟอร์ม km จะส่งให้คณาจารย์ทุกท่านได้ออกแบบข้อมูลส่งประกวด  
7. 7หวัข้อที่ส่งประกวด และเกินกว่า3แผนได้คือ  

Cop1 การเรียนการสอนเพ่ือพัฒนาบัณฑิต:การเรียนการสอนเพื่อพัฒนาบัณฑิต มุ่งสู่การเป็น 
ไทยแลนด์4.0  

Cop2 งานวิจัยแลงานสร้างสรรค์:การสร้างสรรค์งานวิจัยเพ่ือน าไปใช้สู่การเป็นไทยแลนด์ 4.0  
Cop3 การบริการ:การบริการวิชาการแบบพันธกิจสัมพันธ์เพ่ือสร้างชุมชนเข้มแข็ง  
Cop4 การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม:การสร้างนวตกรรมจากทุนทางวัฒนธรรมสู่การ 

ขับเคลื่อนไทยแลนด์4.0  
Cop5 การบริหารจัดการ: เทคโนโลยีสารสนเทศกับการบริหารจัดการ  
Cop6 การประกันคุณภาพการศึกษา:ยกระดับคุณภาพด้วยกระบวนการ ACT(PDCA)  
Cop7 การพัฒนา นศ. : การพัฒนานักศึกษาสู่ไทยแลนด์ 4.0  
 

8. ถ้าเลือก1ใน7 หัวข้อนี้ท าครั้งเดียว  ขอความร่วมมือคณาจารย์วางแผนกรอกฟอร์ม km ให้ตรง 1ใน 
7 หัวข้อนี้ อย่างน้อย 1 รายวิชา 

 

9. การประชุมเดินการกุศลฯ วันที่ 29 สิงหาคม 2560 เวลา 10.30 ของคณะฯ  ณ ห้องฝ้ายค า ซ่ึง
คณะได้รับมอบหมายให้จัดอาหารก่อนและหลังเดินให้กับนักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัย ประมาณ 
350 คน จึงมอบหมายงาน ดังนี้  

1. อาจารย์กิจกรรมดูแลริ้วขบวนนักศึกษาเข้าร่วมเดินและเช็คชื่อ เพ่ือขอความอนุเคราะห์ 
คะแนนกิจกรรให้นักศึกษาต่อไป 

2. อาจารย์ท่านอ่ืนช่วยดูแลการจัดจ้างร้านน้ าเต้าหู้และแลกคูปองน้ าเต้าหู้ ปาโก๋เช้า ตีห้าครึ่ง 
ประมาณ 350 คน ตอนนี้ได้ร้านแล้ว เป็นร้านหน้าวัดบางขวาก บริการตักให้มี แก้วให้ 1 แก้ว ปลาท่องโก๋ 2 
ตัว ในราคา 7 บาท  

2. ขอ นศ.เทียบโอนปี 2 ปีช่วยรบัแลกคูปอง 5 คน ตอนนี้ได ้ นักศึกษา ปริญญาตรี เทียบโอน  
หาเพื่อนมาช่วยแล้ว โดย ผศ.เสาวณีย์ จะไปรับ นศ.ไปช่วยงานพร้อมกันตอน 05.30 น.  

4.อาจารย์สาขาระบบสารสนเทศ จัดจ้างและแลกคูปองอาหาร ตอนนี้ทราบแล้วว่าเป็น 
ก๋วยจั๊บ หลังเดินเสร็จ 

5.อาจารย์สาขาการจัดการ และบัญชี มีนักศึกษาจ านวนมากให้ดูแลนักศึกษาที่ร่วมริ้วขบวน 
มติที่ประชุม  

รับทราบ  มอบอาจารย์สุนันทรา ข านวนทอง รวบรวมปลายภาคเรียนทื่ 1/2560  
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วาระท่ี  2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
การปรับภาระงาน มีใครต้องการแลกเปลี่ยนงานหรือไม่  
 มติที่ประชุม  

1. งานจัดท าตารางสอน มีการปรับผู้จัดท าและตรวจสอบ อ.ศุภากร เอ่ียมอ าพร     ผศ.จันทรวัทน์ 
อัครเมธานนท์ ผศ.จันทร์เพ็ญ วรรณารักษ์ สอบครั้งต่อไป    อ.ศุภากร เอ่ียมอ าพร   อ.พรรณราย ไพบูลย์      
อ.สุนันทรา ข านวนทอง  ส่วนตารางสอนซัมเมอร์ ปี2560 เป็นวิชาบังคับในสาขา อ.ศุภากร เอ่ียมอ าพร 
ประสานกับผู้สอน ซึ่งผู้สอน ภาคฤดูร้อน เป็น ผศ.จันทร์เพ็ญ วรรณารักษ์ ผศ.เสาวณีย์ บุญโต อ.ศุภากร เอ่ียม
อ าพร  
 2. อาจารย์ที่ปรึกษาเทียบโอน อ.สุนันทรา ข านวนทอง รับเป็นที่ปรึกษาให้ 
 3. อาจารย์ที่ปรึกษา ปวส. อ.พรรณราย ไพบูลย์  ปริญญาตรี 4 ปี ผศ.เสาวณีย์ บุญโต 
 4. งานที่ได้รับผิดชอบแต่ละท่านมีปัญหาอุปสรรคหรือไม่อย่างไร ปัญหาเรื่องการบริการวิชาการ 
ตอนนี้ยังไม่สามารถติดต่อกับผู้ใหญ่บ้าน ต าบลวังลึกได้  
 มติที่ประชุม ผศ.จันทร์เพ็ญ วรรณารักษ์ รับประสานงานให้ มอบหมายนักศึกษาลงพ้ืนที่ในรายวิชา
เสริมหลักสูตร และบริการวิชาการ และ ผศ.เสาวณีย์ บุญโต เขียนแผนพัฒนาวิสาหกิจ 

 มติที่ประชุม รับทราบ 

วาระท่ี 3 เรื่องหารือและพิจารณา 
 1. การบรรจุแต่งตั้งอาจารย์ประจ าสาขาวิชาการตลาด รอปรึกษาหัวหน้าสาขาของคณะแจ้งความ
ชัดเจน   
 2. การจัดห้องสาขาในรูปแบบใหม่ รออาจารย์ใหม่มาค่อยจัด  
วาระท่ี 4 เรื่องอ่ืน ๆ 

1. รายงานความคืบหน้าการด าเนินงานที่ได้รับมอบหมายของแต่ละท่าน และปัญหาอุปสรรคในการ 
ท างานต้องการความช่วยเหลือร่วมมือในด้านอ่ืนๆ  

มติที่ประชุม  ไม่มี 
 การเก็บเงินกิจกรรมของสาขา  
 มติที่ประชุม  ให้อาจารย์กิจกรรม หัวหน้าสาขา และประธานสาขาเปิดบัญชีเก็บเงินใหม่ใน             
ปีการศึกษา 2560  

เลิกประชุมเวลา 12.20 น.   
 
 
 




