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รายงานการประชุมคณาจารย์และบุคลากรคณะวิทยาการจัดการ 
คร้ังที่ ๒/๒๕๖๒ 

วันพฤหัสบดีท่ี ๒๕ เมษายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๒.๐๐ น. 
ณ ห้อง ๓๒๔  อาคาร ๒ คณะวิทยาการจัดการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 

 
ผู้มาประชุม 

๑. ผศ.ยุพาลัย ทองธิราช  ๒. ผศ.สุริสา จัตุชัย 
๓. ผศ.ดร.ศุภกฤต ปิติพัฒน ์ ๔. อ.นวียาฐ์ ศักยเศรษฐ์ 
๕. อ.กรรณิการ์ ศรีไชยโยรักษ์ ๖. ผศ.ดร.กฤษฎา ณ หนองคาย 
๗. ผศ.โชคชัย เดชรอด ๘. ผศ.ดร.เบญจมาส ลักษณิยานนท์ 
๙. ผศ.เบญญาภา โสอุบล ๑๐. ผศ.พิมพ์สิริ ชูศรีโฉม 

๑๑. ดร.รชต สวนสวัสด์ิ ๑๒. ผศ.ดร.วนิชย์ ไชยแสง 
๑๓. ผศ.วิชุดา ธีระสาร ๑๔. อ.วฤธรณ์ ตุลย์ณวัฒน์ 
๑๕. ผศ.ศิศวิมล บัวราษฎร์ ๑๖. ผศ.ดร.สมศักดิ์ กิจธนวัฒน ์
๑๗. ดร.สาวิตรี บุญมี ๑๘. รศ.ดร.สืบชาติ อันทะไชย 
๑๙. รศ.ดร.สุทัศนา สุทธิกุลสมบัติ ๒๐. ผศ.ดร.เสกสรร สายสีสด 
๒๑. ผศ.อรชุมา มูลศรี ๒๒. อ.กมณทิพย์ ชูประทีป 
๒๓. อ.กมลรัตน์ โยธานันต์ ๒๔. อ.กนกกาญจน ์ ใต้จันทร์กอง 
๒๕. ผศ.ขนิษฐา ศักดิ์สุรีย์มงคล ๒๖. อ.จิรพร จันลา 
๒๗. อ.คมกริช สนิทชน ๒๘. อ.ชาย วรวงศ์เทพ 
๒๙. อ.ชลนที บูรรุ่งโรจน ์ ๓๐. อ.ชัยธัช กุประดิษฐ์ 
๓๑. ดร.ชนัญฎา สินช่ืน ๓๒. อ.โชติกา นาคประสูตร 
๓๓. อ.ฐาปนี เพ็งสุข ๓๔. ผศ.ดร.ณัฐ อมรภิญโญ 
๓๕. อ.ณัฐศิริ พงศาวลี ๓๖. อ.ณัฐกานต์ รุ่งเรือง 
๓๗. อ.ธวัลรัตน์ กมลจรัสเวทย์ ๓๘. ดร.ธัญญน์ิธ ิ จิรพัฒนาพรสิน 
๓๙. อ.นิษา ศักดิ์ชูวงษ์ ๔๐. อ.นฤพรรณ ต้ังวานิชเจริญ 
๔๑. ผศ.ประนมพร ข่าขันมาลี ๔๒. ผศ.ปณิธาน เมฆกมล 
๔๓. อ.ปารนารี บ่ายฤกษ์ดี ๔๔. อ.ปิยะภรณ์ ไพทยาภรณ์ 
๔๕. ผศ.ปิญะธิดา อมรภิญโญ ๔๖. อ.ปริญญา กัณหาสินธุ์ 
๔๗. อ.ปริชญา อุดมผล ๔๘. ผศ.มานน เซียวประจวบ 
๔๙. อ.มนันญา ทองบ่อ ๕๐. อ.รุ่งตะวนั บูรณ์พนากานต์ 
๕๑. อ.ระพีพรรรณ จันทรสา ๕๒. ผศ.วราพร กรีเทพ 
๕๓. ผศ.วัฒน์จิรชัย เวชชนินนาท ๕๔. ผศ.วันวิสา เนื่องสมศรี 
๕๕. อ.ศรินรัตน ์ ศงสนันทน์ ๕๖. อ.ศราวุธ ผิวแดง 
๕๗. อ.ศักรินทร์ วังคะฮาต ๕๘. อ.ศศิประภา พรหมทอง 
๕๙. อ.สมวรร ธนศรีพนิชชัย ๖๐. ผศ.ดร.สุรัชนี เคนสุโพธิ์ 
๖๑. อ.สุพจน์ สกุลแก้ว ๖๒. อ.สุพรรษา ปัญญาทอง 
๖๓. อ.สุพักตร์ มะกุล ๖๔. อ.สุวัฒนา ดีวงษ์ 
๖๕. อ.เสกศิลป์ มณีศรี ๖๖. อ.เสาวนีย์ สิทธิโชติ 
๖๗. อ.สาวิณีย์ พลเย่ียม ๖๘. อ.สุดารัตน์ หนองหารพิทักษ์ 

/๖๘. อ.สุชีรา 
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๖๘. อ.สุชีรา สินทรัพย์ ๖๙. ดร.สมคิด นาพรม 
๗๐. อ.อนุศักดิ ์ รัตนกนกกาญจน ์ ๗๑. อ.อรจิตรา มีจันที 
๗๒. นางสาวชวพร แสงราม ๗๓. นายศุภกิตต์ิ แก้วมะ 
๘๐. นางธนารีย ์ เลิศนราพันธ์ ๘๑. นางสาวสุภาภรณ์ อ่อนแก้ว 

 

ผู้ไม่มาประชุม 
๑. ผศ.ดร.คณิศรา ธัญสุนทรสกุล (ไปราชการ) ๒. ดร.ชาลี เกตุแก้ว (ไปราชการ) 
๓. 
๕. 

อ.ปราการ 
ผศ.ดร.พนา 

พิพัฒน์สูงเนนิ 
ดุลยพัชร์ (ไปราชการ) 

  ๔. 
  ๖. 

อ.พีระนนัท์ 
ผศ.ดร.วัชพร   

ค าบอนพิทักษ์ (ลากิจ) 
มานะจิตร 

๗. อ.ธีระพล คุณบุราณ (ลา)   ๘. อ.บุญยนุช สุทธิอาจ (ไปราชการ) 
๙. ผศ.ดร.พิชัย เอื้อมธุรพจน ์   ๑๐. ผศ.พัชฎาภรณ์ แสงทามาตย์ (ลากิจ) 

๑๑. อ.ณพล ธนาวัชรากุล (ไปราชการ)    
 
เร่ิมประชุมเวลา  ๑๒.๐๐  น. 
 

เปิดการประชุม  
โดย ผศ.ยุพาลัย ทองธิราช คณบดีคณะวิทยาการจัดการ ประธานท่ีประชุมด าเนินการประชุมตามวาระดังนี้ 

 

ระเบียบวาระที่  ๑  เร่ืองที่ประธานแจ้งให้ทราบ 
          ๑.๑ การส่งรายช่ือกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ มีรายละเอียดดังนี้ 
   ๑.๑.๑) ตามบันทึกจากฝ่ายเลขานุการคระกรรมการสรรหากรรมการมหาวิทยาลัย
ผู้ทรงคุณวุฒิ เรื่อง แจ้งให้ด าเนินการตามประกาศคณะกรรมการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
โดยคณะต่างๆ มีสิทธิเสนอช่ือผู้ด ารงต าแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิได้ไม่เกิน 4 ช่ือ พร้อม
แนบแบบเสนอช่ือ แนบประวัติและผลงานของผู้ถูกเสนอช่ือแต่ละคน และรายงานการประชุม เสนอต่อ
คณะกรรมการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
   ๑.๑.๒) น าเสนอพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฎ พ.ศ.๒๕๔๗ ส่วนท่ีเกี่ยวกับ
สภามหาวิทยาลัย คือ มาตรา ๑๖ และ มาตรา ๑๘       
   ๑.๑.๓) น าเสนอกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ในปัจจุบัน ประกอบด้วย
กรรมการสภามหาวิทยาลัย จ านวน ๑๑ ท่าน เนื่องจาก ๒ ท่าน ลาออกก่อน ๙๐ วัน ไม่ได้เลือกตั้งเพิ่มกรรมการท่ี
มีอยู่ท าหน้าท่ีแทน โดยเสนอรูปภาพของแต่ละท่านเพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้รับทราบ 
     ๑.๒ การด าเนินงานตลาดนัด MS Market รับผิดชอบโดย งานพัสดุ แม่บ้าน พนักงานขับ
รถ ด าเนินงานเป็นเวลา ๒ ภาคเรียน ขอขอบคุณอาจารย์และบุคลากรทุกท่านท่ีอุดหนุน  

    ๑.๓ การด าเนินงานโครงการอบรมความรู้ภาษาอังกฤษ (English Camp) ปีการศึกษา
๒๕๖๑ ส าหรับนักศึกษาช้ันปีท่ี ๓ รับผิดชอบโดย งานธุรการ ซึ่งจ านวนนักศึกษาท่ีเข้าร่วมโครงการ ๑,๐๑๙ คน 
ซึ่งนักศึกษาให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี และสอบวัดผลไปเรียบร้อยแล้ว ผลสอบจะประกาศให้ทราบต่อไป  
     ๑.๔ การคัดเลือกศิษย์เก่าดีเด่น พ.ศ. ๒๕๖๒ ขอให้สาขาวิชาส่งรายช่ือศิษย์เก่าของแต่ละ
สาขาวิชา ภายในวันท่ี ๓๐ เมษายน ๒๕๖๒ 
      ๑.๕ โครงการเทิดพระเกียรติ รัชกาลท่ี ๑๐ ระหว่างเดือนเมษายน – กรกฎาคม ๒๕๖๒ 
มหาวิทยาลัยฯ ได้ท าโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์แล้ว ว่าจะจัดกิจกรรมใดบ้าง ในส่วนของคณะฯ รองคณบดีฝ่าย
กิจการนักศึกษา จะน าเสนอต่อไป 
      ๑.๖ การคุมสอบปลายภาค ขอให้ตรวจนับข้อสอบหลังสอบเสร็จอย่างเข้มงวด เพื่อป้องกัน
ไม่ให้เกิดความผิดพลาดขึ้น  

/๑.๗ การส่งผลการเรียน... 
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      ๑.๗ การส่งผลการเรียน ให้เป็นไปตามก าหนดการของมหาวิทยาลัย ซึ่งมหาวิทยาลัย
อนุมัติให้นักศึกษาท่ีส าเร็จการศึกษา ปีละ ๕ ครั้ง ขอความร่วมมือให้อาจารย์ส่งตามก าหนดเวลา เพื่อประโยชน์
ของนักศึกษา 
      ๑.๘ การแก้ไขผลการเรียน มหาวิทยาลัยไม่มีนโยบายให้อาจารย์ผู้สอนท าการแก้ไขผลการ
เรียนท่ีส่งแล้ว หากมีการแก้ไข คณะฯ ต้องขออนุมัติจากท่ีประชุมคณะกรรมการประจ าคณะฯ แล้วเสนอ
มหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป 
       

มติที่ประชุม รับทราบ 
     
ระเบียบวาระที่ ๒  เร่ืองรับรองรายงานการประชุม 
      ตามท่ีได้มีการประชุมอาจารย์และบุคลากร คณะวิทยาการจัดการ ครั้งท่ี ๑/๒๕๖๒ วันท่ี ๙ 
มกราคม ๒๕๖๒ ไปแล้วนั้น คณะฯ ได้จัดท ารายงานการประชุมเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงน าเรียนคณาจารย์และ
บุคลากรรับรอง หากมีข้อความท่ีต้องแก้ไข ขอความกรุณาแจ้งได้ท่ีงานธุรการ 
 
มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุม 
  
ระเบียบวาระที่ ๓  เร่ืองสืบเนื่อง 
 ๓.๑ ก าหนดวันมอบโล่ และการคัดเลือกศิษย์เก่าดีเด่น ครั้งท่ี ๑  จากากรประชุมหัวหน้า
สาขาวิชา มอบหมายให้สาขาวิชาคัดเลือกตัวแทนสาขาวิชาวิชาละ ๒ คน และจะมอบโล่ในวันปฐมนิทศ ปี
การศึกษา ๒๕๖๒  
 

ระเบียบวาระที่ ๔  เร่ืองแจ้งเพื่อทราบ 
              ๔.๑ งานวิชาการและศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ โดย ผศ.สุริสา จัตุชัย 
           ๔.๑.๑ การคุมสอบปลายภาค ภาคเรียนท่ี ๒/๒๕๖๒  
           (๑) ก าหนดการคุมสอบภาคปกติ ระหว่างวันท่ี ๒๙ เม.ย.- ๑๔ พ.ค. ๖๒ 
ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ให้อาจารย์ตรวจสอบตารางคุมสอบผ่านทางอินเตอร์เน็ต  
           (๒) การแต่งกายในการเข้าสอบของนักศึกษาให้เป็นไปตามระเบียบของ
มหาวิทยาลัย ขอให้กรรมการคุมสอบตรวจการแต่งกายอย่างเข้มงวด เพื่อเพิ่มทักษะการเรียนรู้แก่นักศึกษาว่า
ความถูกต้องตามระเบียบฯ ต้องปฏิบัติตนอย่างไร  

  ๔.๑.๒ ก าหนดการเปิดภาคเรียน ตามปฏิทินของมหาวิทยาลัยฯ คือ 
          (๒.๑) ภาคปกติ วันท่ี ๑๐ มิ.ย. ๖๒ 
          (๒.๒) รูปแบบพิเศษ วันท่ี ๑๕ มิ.ย. ๖๒ 
  ๔.๑.๓ การจัดท า มคอ.๕ , มคอ.๖ และ มคอ.๗ โดยมหาวิทยาลัยก าหนดช่วงเวลา ดังนี้ 
          (๑) ให้อาจารย์ผู้สอนได้จัดท า มคอ.๕ และ มคอ. ๖ ในระบบอินเตอร์เน็ต 

ภายใน ๓๐ วันหลังส้ินสุดภาคการศึกษา คือ ภายในวันท่ี ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๒ 
          (๒) ให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร จัดท า มคอ. ๗ ภายใน ๖๐ วันหลัง 

ส้ินสุดภาคการศึกษา คือ ภายในวันท่ี ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๒  
   ๔.๑.๔ โครงการอบรมภาษาอังกฤษ English Camp ได้ด าเนินงานโครงการเสร็จ

เรียบร้อยแล้ว และการสอบ Replacement Test คือวันท่ี ๑๐ และ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๒ ขอขอบคุณสาขาวิชา
การท่ีส่งอาจารย์คุมสอบและส่งก าลังใจไปยังค่ายฯ 

 ๔.๑.๕ การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ภาคเรียนท่ี ๓/๒๕๖๒  
         (๑) นักศึกษารูปแบบพิเศษและนักศึกษาภาคปกติท่ีจะออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
ในภาคเรียนท่ี ๓/๒๕๖๑ ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ได้ก าหนดให้เข้าปฐมนิเทศก่อนออกฝึกฯ ในวันท่ี ๑๒ 
พฤษภาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๓.๐๐ น. ณ ห้องประชุมดอกปีบ 

/(๒) แนวปฏิบัติ... 
 



-๔- 
 

          (๒) แนวปฏิบัติของอาจารย์นิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ คณะฯ ไม่แนะน า
แนวปฏิบัติให้ทราบและไม่มีคู่มือส าหรับอาจารย์นิเทศ ซึ่งต่อไปจะให้อาจารย์มีส่วนร่วมในการจัดท าคู่มืออาจารย์นิเทศ 
รวมท้ังคู่มืออาจารย์ท่ีปรึกษา และในเร่ืองของการติดรูปถ่ายนักศึกษาขอฝึกฯ ให้ใช้รูปถ่ายนักศึกษา ไม่อนุญาตให้ใช้รูป 
ชุดครุย เน่ืองจากนักศึกษาท่ีฝึกงานยังไม่ส าเร็จการศึกษา  
  ๔.๑.๖ งานประกันคุณภาพการศึกษา มีแนวทางท่ีน าเสนอ ๒ ด้าน ดังน้ี 
         (๑) ก าหนดการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 

หน่วยงาน วันที่ตรวจประเมิน 
ระดับหลักสูตร ๑ – ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๒ 

ระดับคณะ ๕ – ๑๐ กันยายน ๒๕๖๒ 
ระดับมหาวิทยาลัย ๗ – ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ 

 
(๒) ก าหนดการทดลองประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ระดับ

หลักสูตร คณะวิทยาการจัดการ วันศุกร์ท่ี ๗ มิถุนายน ๒๕๖๒  
หลักสตูร เวลา/คณะกรรมการ 

๑. บริหารธุรกิจบัณฑิต การเงิน 
๒. บริหารธุรกิจบัณฑิต การบริหารทรัพยากรมนุษย์ 
๓. บัญชีบัณฑิต การบัญชี 
๔. บริหารธุรกิจบัณฑิต การจัดการท่ัวไป 
๕. เศรษฐศาสตรบัณฑิต เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ 
๖. นิเทศศาสตร์บัณฑิต นิเทศศาสตร์ 
๗. บริหารธุรกิจบัณฑิต การสื่อสารการตลาด 

๐๘.๓๐ – ๑๒.๐๐ น. 
คณะกรรมการ 

ผศ.ดร.ธีระยุทธ์  เพ็งชัย           ประธาน 
ผศ.ดร.จุฬามาศ  จันทร์ศรีสุคต   กรรมการ 
ผศ.สุภาพงศ์  แก่นสาร์             กรรมการ 
อาจารย์สพุจน์  สกุลแก้ว          กรรมการ 
นางสาวธัญดา  สีลาวงษ์           กรรมการ 

๘. บริหารธุรกิจบัณฑิต การจัดการธุรกิจค้าปลีก 
๙. บริหารธุรกิจบัณฑิต คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
๑๐. บริหารธุรกิจบัณฑิต การตลาด 
๑๑. บริหารธุรกิจบัณฑิต การจัดการการท่องเท่ียว 
๑๒. บริหารธุรกิจบัณฑิต การจัดการการโรงแรม 
๑๓. บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต บริหารธุรกิจ 
๑๔. ศิลปะศาสตร์มหาบัณฑิต การประกอบการเพื่อสงัคม 

๑๓.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. 
คณะกรรมการ 

ผศ.ดร.ธีระยุทธ์  เพ็งชัย           ประธาน 
ผศ.ดร.จุฬามาศ  จันทร์ศรีสุคต   กรรมการ 
ผศ.สุภาพงศ์  แก่นสาร์             กรรมการ 
อาจารย์สพุจน์  สกุลแก้ว          กรรมการ 
นางสาวธัญดา  สีลาวงษ์           กรรมการ 

                   
  ๔.๒ งานวิจัยและบริการวิชาการ โดย ผศ.ดร.ศุภกฤต ปิติพัฒน์ 

 ๔.๒.๑ รายงานความก้าวหน้าโครงการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งท่ี ๕ ขณะน้ีมีบทความท่ีส่ง
เข้าระบบแล้ว จ านวน ๒๕ บทความ และมีบทความท่ีคาดว่าจะแล้วเสร็จอีก ๓๕ บทความ หลังจากน้ัน จะแต่งต้ัง
ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความ และเชิญประชุมเพื่อมอบหมายงานช่วงปลายเดือนพฤษภาคมน้ี เน่ืองจากจะจัดประชุม
วิชาการระดับชาติ ในวันท่ี ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๒ 

 ๔.๒.๒ วารสารคณะวิทยาการจัดการ วารสารเล่มแรกเข้าโรงพิมพ์แล้วประกอบด้วย ๖ บทความ 
มีท้ังภายในและภายนอก เล่มท่ี ๒ อยู่ระหว่างส่งบทความให้ผู้ทรงฯ พิจารณาหลังจากน้ันจะส่งกลับให้อาจารย์แก้ไข 
ซึ่งระหว่างน้ีสามารถปรับได้ว่าจะเลือกเร่ืองใดเผยแพรใ่นวารสาร 
  ๔.๒.๓ โพลล์ส ารวจความคิดเห็น ในช่วงท่ีผ่านมา คณะฯ ได้จัดท าโพลล์ ซึ่งเป็นงานของศูนย์วิจัยฯ 
ท่ีคณะฯ ได้แต่งต้ัง โดยกระแสการเลือกต้ังมาแรงจึงได้ท าโพลล์น้ี ซึ่งโพลล์จะมี ๒ แบบ คือ แบบบรรยายและแบบ
กราฟฟิค หลังจากน้ัน ก็ท าการเผยแพร่ให้กับหน่วยงานของรัฐ ๑๐๐ กว่าแห่ง เพื่อเป็นประโยชน์ในการเลือกต้ังครั้ง
ต่อไป ขณะน้ีได้มีการตอบกลับจากหน่วยงานท่ีน าข้อมูลไปใช้ประโยชน์จริง อาทิ ใช้ในการวางแผนในท้องถ่ิน และน า
ผลไปขยายต่อให้กับคนในชุมชน เป็นประโยชน์กับคณะฯ อย่างยิ่ง   

 

/๔.๒.๔ โครงการพัฒนาวิสาหกิจขนาดย่อม... 
 



-๕- 
 

  ๔.๒.๔ โครงการพัฒนาวิสาหกิจขนาดย่อม : ธุรกิจร้านอาหารขนาดเล็ก สาขาวิชา
เศรษฐศาสตร์ ได้ท าการสอบนักศึกษาทุกกลุ่มแล้ว ซึ่งมีการประเมิน ๓ ส่วน ได้แก่ (๑) การประเมินความพึง
พอใจของผู้บริโภคท่ีมาใช้บริการว่า หลังจากพัฒนาแล้วมีความพึงพอใจมากน้อยแค่ไหน ปรากฏว่า ทุกกลุ่มทุกร้าน
มีความพึงพอใจระดับสูงมาก ประมาณ ๙๐% ขึ้นไป (๒) ประเมินจากยอดขาย ทุกร้านยอดขายเพิ่มขึ้น (๓) 
ประเมินผู้ประกอบการมีความพึงพอใจมากน้อยแค่ไหน ทุกร้านชอบและอยากให้มีโครงการอย่างต่อเนื่อง และ
หลังจากนี้ได้น ามาเขียนบทความวิจัยและน าเสนอในการประชุมวิชาการในครั้งนี้ ซึ่งประกอบไปด้วยอาจารย์ท่ี
ปรึกษาและนักศึกษา 
 

            ๔.๓ งานกิจการนักศึกษา โดย อ.นวียาฐ์ ศักยเศรษฐ์ 
  ๔.๓.๑  ปฏิทินกิจกรรมนักศึกษา คณะวิทยาการจัดการ ท่ีได้ด าเนินการระหว่างเดือน
มกราคม ถึง กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ คือ งานวิทยาการจัดการสัมพันธ์ ซึ่งได้รายงานผลการด าเนินงานยังท่ีประชุม
หัวหน้าสาขาวิชาแล้ว และในส่วนของงานวังแดงเกมส์ ได้รางวัลจากการแข่งขันบาสเกตบอล และเบตอง ฯลฯ 
ส่วนงานกิจการนักศึกษาได้ร่างแผนปฏิทินกิจกรรม ซึ่งจะเกิดขึ้นในช่วงปิดเทอมก่อนถึงเปิดเทอม ในวันท่ี ๑๐ 
มิถุนายน ๒๕๖๒ ขอประชาสัมพันธ์กับอาจารย์ทุกท่านเพื่อให้นักศึกษาในสาขาวิชาได้เตรียมการกิจกรรมหลักๆ 
ดังเอกสารการประชุม (เอกสารแนบ ๑ และเอกสารแนบ ๒) 

 

 ๔.๔ งานบริหาร โดย ผศ.ยุพาลัย  ทองธิราช  
   ๔.๔.๑ แนะน าบุคลากรสายสนับสนุนใหม่ จ านวน ๑ ราย คือ นายพีระชัย ศรีบุญเรือง เพื่อ
ท าหน้าท่ีดูแลเว็บไซด์ของคณะฯ ซึ่งเป็นศิษย์เก่าสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ นั่งประจ าห้อง ๓๓๑ และปฏิบัติ
หน้าท่ีในสายงานธุรการ เนื่องจากคณะฯ มีแผนงานเชิงรุกและต้องมีงานประชาสัมพันธ์ผ่านระบบออนไลน์ จึง
ต้องรับพนักงานเพื่อมาท าหน้าท่ีเฉพาะด้าน 
   ๔.๔.๒ การป้องกันนกและขี้นก ช้ันล่างและบริเวณรอบห้องประชุมดอกปีบ ได้ด าเนินการ
เสร็จแล้ว และจะท าหลังคาเพิ่ม รวมถึงช้ัน ๕ จะท ากรงเหล็กกั้นเพื่อป้องกันนก และเพื่อความปลอดภัยของ
นักศึกษา  
   ๔.๔.๓ โครงการเงินสวัสดิการ คณะวิทยาการจัดการ จะพาสมาชิกเดินทางไปท่องเท่ียวด้าน
วัฒนธรรม ณ ประเทศเวียดนาม ระหว่างวันท่ี ๑๘-๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒ 
   ๔.๔.๔ การท าหลังคาคลุมพื้นท่ีลาน MS ข้างอาคาร ๒ มีแบบหลังคาแล้ว ซึ่งจะเสนอ
อธิการบดีพิจารณาต่อไป  
   ๔.๔.๕ การซื้อรถตรวจการณ์ของคณะฯ รอการปรับงวดเงินงบประมาณ เดือนกรกฎาคม 
๒๕๖๒  
   ๔.๔.๖ การเบิกค่าวัสดุฝึกในรายวิชาปฏิบัติ ขอให้ท าบันทึกข้อความเพื่อขออนุมัติก่อน
ด าเนินการฯ พร้อมแนบรายช่ือและลายมือช่ือนักศึกษา โดยถือปฏิบัติต้ังแต่ภาคเรียนท่ี ๑/๒๕๖๒ เป็นต้นไป  
 

มติที่ประชุม รับทราบ 
 

ระเบียบวาระที่ ๕ เร่ืองเพื่อพิจารณา 
  ๕.๑ การส่งรายช่ือกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ท่ีหมดวาระ ตามบัญชีแนบท้าย
ผู้ทรงคุณวุฒิ มีท้ังหมด ๑๑ ด้าน ได้แก่ ด้านการศึกษา มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
กฎหมาย การงบประมาณและการเงิน การบริหารงานบุคคล การปกครองส่วนท้องถิ่น และการศาสนาและ
ศิลปวัฒนธรรม ซึ่งในบางด้านมี  ๒ ท่าน คือ ด้านสังคมศาสตร์ และมนุษยศาสตร์ (นิเทศศาสตร์การส่ือสาร) ผู้ร่วม
ประชุมได้เสนอรายช่ือผู้ท่ีสมควรด ารงต าแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ดังต่อไปนี้ 
 

/ตารางรายช่ือ... 



-๖- 
 

ความรู้ความเชี่ยวชาญ ผู้สมควรด ารงต าแหน่ง 
๑. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผศ.ดร.ปัญญา  การพาณิช 
๒. งบประมาณและการเงิน ศ.ดร.ดิเรก  ปัทมสิริวัฒน์ 
๓. การบริหารงานบุคคล นายพิสุทธิ์ บุษยพรรณพงศ์ 
๔. การศึกษา ศ.ดร.ปรีชา  ประเทพา 
๕. มนุษยศาสตร์ (นิเทศศาสตร์การส่ือสาร) นายพีระวัฒน์  โชติธรรมโม 
๖. สังคมศาสตร์ นายอิทธิศักดิ์  ตันติสุทธาพงศ์ 
๗. มนุษยศาสตร์ (นิเทศศาสตร์การส่ือสาร) นายสมหมาย  ปาริจฉัตต์ 
๘. สังคมศาสตร์ ศ.พล.ต.ท.หญิง ดร. นัยนา  เกิดวิชัย 

 

มติที่ประชุม เห็นชอบเสนอกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ดังนี้ 
 

ความรู้ความเชี่ยวชาญ ผู้สมควรด ารงต าแหน่ง 
๑. งบประมาณและการเงิน ศ.ดร.ดิเรก  ปัทมสิริวัฒน์ 
๒. การบริหารงานบุคคล นายพิสุทธิ์ บุษยพรรณพงศ์ 
๓. มนุษยศาสตร์ (นิเทศศาสตร์การส่ือสาร) นายพีระวัฒน์  โชติธรรมโม 
๔. สังคมศาสตร์ นายอิทธิศักดิ์  ตันติสุทธาพงศ์ 
๕. สังคมศาสตร์ ศ.พล.ต.ท.หญิง ดร. นัยนา  เกิดวิชัย 

 

 จากมติท่ีประชุม คณะฯ จะประสานไปยังผู้ท่ีถูกเสนอช่ือ เพื่อขอค ายินยอม ขอประวัติพร้อมลงนาม 
และขอให้ลงช่ือในแบบยินยอมให้เสนอช่ือฯ ถ้าท่านใดปฏิเสธจะคัดช่ือออกและเสนอเฉพาะผู้ยินยอม จ านวนไม่
เกิน ๔ ท่าน เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการสรรหาฯ และจะท าบันทึกแจ้งคณาจารย์ทุกท่าน โดยไม่นัดประชุมอีก 
 

ระเบียบวาระที่ ๖ เร่ืองอื่น ๆ 
    ๖.๑ คณะฯ มีการน าเสนอโครงการท่ีเป็นผลงานนักศึกษา อาทิ สาขาวิชานิเทศศาสตร์ 
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ การตลาด และการจัดการท่ัวไป โดยจะให้ทุกสาขาวิชาน าเสนอผลงานในวันเดียวกันและใช้
สถานท่ีภายนอกมหาวิทยาลัยฯ เช่น ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า อุดรธานี เพื่อให้บุคคลภายนอกได้เห็นถึง
ศักยภาพของนักศึกษาและคณะวิทยาการจัดการ  
     ๖.๒ คู่มืออาจารย์นิเทศ ต้องท าเป็นแผนการเรียนรู้ เพื่อให้มีผลงานประกันคุณภาพฯ 
     ๖.๓ มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต ขอเข้าศึกษาดูงานท่ีคณะฯ ด้านการพัฒนาท้องถิ่น ในวันท่ี ๘ 
พฤษภาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. คณะฯ ได้มอบหมายให้ ผศ.ดร.ศุภกฤต ปิติพัฒน์ รองคณบดีฝ่าย
วิจัยและบริการวิชาการ สาขาวิชาการตลาด และสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ร่วมน าเสนอผลงาน และขอเชิญ
หัวหน้าสาขาท่ีไม่มีคุมสอบ ร่วมต้อนรับคณะท่ีมาศึกษาดูงาน ในวันเวลาดังกล่าว 
 

มติที่ประชุม รับทราบ 
 

ปิดการประชุม  เวลา ๑๔.๐๐ น.                                        
                    

      (นางสาวสุภาภรณ์  อ่อนแก้ว) 
                                                                          ผู้รายงานการประชุม 
 
 

              (นางธนารีย์  เลิศนราพันธ์) 
             ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
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เอกสารแนบ ๑ 



-๘- 
 

 
เอกสารแนบ ๒ 


