รายงานการประชุมคณะวิทยาการจัดการ
ครั้งที่ 1 / 2561
วันจันทร์ท่ี 6 สิงหาคม พ.ศ. 2561 เวลา 11.00 น. ณ ห้อง 844 อาคารกาญจนาภิเษก
-------------------------------------------------------------------ผู้เข้าประชุม
1. รศ.ดร.ชนินทร์
วะสีนนท์
2. รศ.ดร.จิตติ
กิตติเลิศไพศาล
3. ผศ.มิ่งสกุล
โฮมวงศ์
4. ผศ.เกษร
ขาวสีจาน
5. ผศ.อรทัย
พันธ์สวรรค์
6. ผศ.ปิยะวดี
ยอดนา
7. ผศ.อิรยา
มณีเขียว
8. นายชาญชัย
ศุภวิจติ รพันธุ์
9. ผศ.เมธาวี
ยีมิน
10. นายภคพล
คติวัฒน์
11. นางสาวดวงฤดี
อิ่มบุญสุ
12. นางธิตมิ า
รจนา
13. นางนิรมล
เนื่องสิทธะ
14. นายศักดาเดช
กุลากุล
15. นางศศิกานต์
สังข์ทอง
16. นายวราธร
พรมนิล
17. นางสุพิชญา
นิลจินดา
18. ผศ.นันทกาญจน์
เกิดมาลัย
19. นางสาวสิริพาพร
ยืนสุข
20. นายชัยณรงค์
พูลเกษม
21. ผศ.ดร.สามารถ
อัยกร
22. ดร.วิทวัส
ปานศุภวัชร

23. นางจินตนา
24. ผศ.ดร.ชาติชัย
25. นายศุภมิตร
26. นางสาวปิยพัชร
27. ผศ.ดร.สัญญาศรณ์
28. ผศ.วัชระ
29. นางรุจิรา
30. นางสาวภัทร์ศนิ ี
31. นางสาวนันธารา
32. นายเกริกไกร
33. นายอรรฆเดช
34. ดร.เด่นชัย
35. นางสาวสายป่าน
36. นางสาวเจตรัมภา
37. นางสาวชฎาพร
38. MR.Timothy Daniel Mcpeters
39. นางสาวลฎาภา
40. ดร.วศิน
41. นายพัฒน์ภูมิ
42. นายเชาวรัตน์
43. ว่าที่รอ้ ยตรี ดร.พิศดาร
44. นางสาวอธิฐาน
45. นายกฤตกร
46. นางผการัตน์
47. นายสุเทพ
48. นายประภัสศิลป์
49. นางสาวมนัสชนก
50. นายธิตพิ งษ์
51. นายปรัชญา
52. นางสาวภัทรา
53. นางศุลีพร
54. นางสาวสุวิมล

จันทนนท์
อุดมกิจมงคล
บุญทา
วิมลโสภณกิตติ
สวัสดิ์ไธสง
อักขระ
จงคล้ายกลาง
แสนสาแดง
ธุลารัตน์
ปริญญาพล
อุปชัย
สมปอง
จักษุจนิ ดา
พรหมทะสาร
แนบชิด
ศรีพสุดา
เพชรพงศ์พันธ์
แสนศักดิ์
ทุนร่องช้าง
แสนชาติ
ทองเชือ้
มั่นสุวรรณ
ทิพวัง
จันทร์ชนะ
นามเสนา
วภักดิ์เพชร
สมจันทร์
สาระทรัพย์
บูรณะเนตร
อนันตธนรัตน์
บุญทา

55. นางสาวศศิภา
56. นายชิษณุทัศน์
57. นายสิทธิศักดิ์
58. นางนาฎลดา
ผู้ไม่เข้าร่วมประชุม
1. ผศ.ชาคริต
2. ผศ.ชัยยศ
3. ผศ.นันทิยา
4. ผศ.วาทินี
5. ผศ.นวรัตน์
6. ดร.ปิยะจินต์
7. ดร.ปูริดา
8. นางจีระนันต์
9. นางสาวประภัสสร
10. นางกชพร
11. นายจิรภัทร

ชวพันธุ์
พิชยประภาพัฒน์
สุวรรณี
เรืองชาญ
ชาญชิตปรีชา
ณัฐอังกูร
ผิวงาม
ศรีมหา
สุรัติวรพัทธ์
ปัทมดิลก
วิปัชชา
เจริญรัตน์
ดาวะเศรษฐ์
จันทร์เรือง
เริ่มศรี

ติดภารกิจ
ติดภารกิจ
ติดภารกิจ
ติดภารกิจ
ติดภารกิจ
ติดภารกิจ
ติดภารกิจ
ติดภารกิจ
ติดภารกิจ
ติดภารกิจ
ติดภารกิจ

เริ่มประชุมเวลา 11.00 น.
รศ.ดร.จิตติ กิตติเลิศไพศาล คณบดีคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
ดาเนินการประชุมตามวาระต่าง ๆ ดังต่อนี้
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องประธานแจ้งเพื่อทราบ
รศ.ดร.จิตติ กิตติเลิศไพศาล คณบดีคณะวิทยาการจัดการ ได้แจ้งต่อที่ประชุม เรื่อง
การขอเร่งรัดงบประมาณประจาปี พ.ศ. 2561 เพื่อให้งบประมาณรายจ่ายจากงบประมาณแผ่นดิน
และงบประมาณรายได้ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสามารถเบิกจ่ายได้ทันตามกาหนดเวลา ดังนัน้ จึง
ขอแจ้งให้ผู้รับผิดชอบโครงการของคณะวิทยาการจัดการทุกท่านดาเนินการส่งหลักฐานการเบิกจ่ายที่
สานักงานคณบดี คณะวิทยาการจัดการ ดังรายละเอียดต่อไปนี้
- งบประมาณแผ่น ส่งหลักฐานการเบิกจ่าย ภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2561
- งบประมาณรายได้ ส่งหลักฐานการเบิกจ่าย ภายในวันที่ 15 สิงหาคม 2561
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
ที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม
ผศ.ดร.สามารถ อัยกร หัวหน้าสานักงานคณบดี คณะวิทยาการจัดการ เสนอต่อที่
ประชุมคณะวิทยาการจัดการ เพื่อพิจารณาร่างรายงานการประชุมประจาคณะวิทยาการจัดการ ครั้งที่
4/2560 เมื่ อวั นศุ ก ร์ ที่ 20 ตุล าคม พ.ศ. 2560 เวลา 11.00 – 12.00 ณ ห้ อง 844 คณะ
วิทยาการจัดการ โดยสานักงานคณบดี คณะวิทยาการจัดการ ได้จัดทารายงานการประชุมจานวน 14
หน้า
จึงนาเสนอที่ป ระชุม คณะวิท ยาการจัดการ เพื่อโปรดพิจารณารับ รองรายงานการ
ประชุมประจาคณะวิทยาการจัดการ ครั้งที่ 4/2560 (เอกสารประกอบในเล่ม)
ที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมประจาคณะวิทยาการจัดการ ครัง้ ที่ 4/2560
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง
- ไม่มี ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ
4.1 เรื่องข้อมูลจานวนนักศึกษาประจาปีการศึกษา 2561
อาจารย์ศักดาเดช กุลากุล รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะวิทยาการจัดการ ได้นาเสนอ
ต่อที่ประชุมถึงจานวนนักศึกษาที่มีแนวโน้มลดลงในรอบปีการศึกษาต่อไป จึงแจ้งให้ประธานหลักสูตร
ทุกหลักสูตรทบทวนแผนการรับนักศึกษาใหม่ปีการศึกษา 2562 ให้ใกล้เคียงกับความเป็นจริง มาก
ที่สุด
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ (ตามเอกสารหมายเลข 4.1)
ที่ประชุม รับทราบ
4.2 เรื่องการเตรียมความพร้อมของนักศึกษาใหม่ ประจาปีการศึกษา 2561
อาจารย์ ศั ก ดาเดช กุ ล ากุ ล รองคณบดี ฝ่ า ยวิ ช าการ คณะวิ ท ยาการจั ด การ ได้
นาเสนอต่อที่ประชุมเพื่อ ขอความอนุเคราะห์ให้ทุกหลักสูตร กรอกข้อมูลแผนการเตรียมความพร้อม
ของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561 ลงในแบบฟอร์มที่ทางฝ่ายวิชาการของคณะ ฯ ได้แนบมา
พร้อมกับบันทึก หากทางหลักสูตรได้ดาเนินการกรอกข้อมูลเป็นที่เรียบร้อยแล้ว สามารถนาส่งได้ที่
คุณศุลีพร อนันตธนรัตน์ ภายในวันที่ 15 กรกฎาคม 2561
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ (ตามเอกสารหมายเลข 4.2)
ที่ประชุม รับทราบ

4.3 เรื่องการจัดทา มคอ.3 และ มคอ.4
อาจารย์ศักดาเดช กุลากุล รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะวิทยาการจัดการ ได้เสนอ
ต่ อ ที่ ป ระชุ ม โดยขอความอนุ เ คราะห์ ใ ห้ อ าจารย์ ผู้ รั บ ผิ ด ชอบในแต่ ล ะรายวิ ช าด าเนิ น การกรอก
รายละเอียด มคอ.3 และ มคอ.4 ของปีการศึกษาที่ 1/2561 ได้ที่ www.snru.ac.th หรือระบบบริหาร
การศึกษา หรือ ระบบจัดการฐานข้อมูลหลักสูตรตามแบบ มคอ. และขอความอนุเคราะห์ให้ ทุกท่าน
ดาเนินการให้แล้วเสร็จก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1/2561
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ (ตามเอกสารหมายเลข 4.3)
ที่ประชุม รับทราบ
4.4 เรื่องการแนะแนวการศึกษา ประจาปีงบประมาณ 2562
อาจารย์ศักดาเดช กุลากุล รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะวิทยาการจัดการ ได้แจ้งต่อ
ที่ป ระชุ ม ส าหรับ การเข้า ร่ ว มการแนะแนว 3 ระดั บ โดยให้ อาจารย์ แต่ ล ะสาขาส่ ง รายชื่อ อาจารย์
เพื่อที่จะออกไปแนะแนว ตามกลุ่มดังนี้
- การแนะแนวระดับมหาวิทยาลัย คัดเลือกจากกลุ่มสนุก สกลนคร นครพนม มุกดาหาร
- การแนะแนวระดับคณะ คัดเลือกโรงเรียนเป้าหมายที่คาดว่าจะสามารถเข้าแนะแนวได้
- การแนะแนวระดับสาขาวิชา คัดเลือกโรงเรียนเป้าหมายที่คาดว่าจะสามารถเข้าแนะแนว
ในระดับคณะ สาขาวิชา จะต้องมีสรุปรายงานผลการลงพื้นที่แนะแนวตามกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ว่าเกิด
ผลสัมฤทธิ์มากน้อยเพียงใด เพื่อรายงานระดับคณะมหาวิทยาลัยต่อไป
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ (ตามเอกสารหมายเลข 4.4)
ที่ประชุม รับทราบ
4.5 เรื่องแจ้งกาหนดการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในคณะวิทยาการจัดการ
ผศ.เมธาวี ยีมิน รองคณบดีฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพ คณะวิทยาการจัดการ ได้
แจ้งกาหนดการตรวจประเมินคุ ณภาพการศึก ษาภายในคณะวิท ยาการจัดการ ประจาปีก ารศึก ษา
2560 ในวั นที่พ ฤหัสบดีที่ 23 สิงหาคม 2561 เวลา 8.30 – 17.00 น. ณ ห้อง 844 อาคาร
กาญจนาภิเษก คณะวิทยาการจัดการ จึงขอเรียนเชิญคณาจารย์และบุคลากรทุกท่านเข้าร่วมต้อนรับ
คณะกรรมการผู้ตรวจประเมิน ซึ่งประกอบด้วย รศ.ดร.สุทธินันท์ พรหมสุวรรณ ผศ.ดร. เพชรไพลิน
อุปปิง และ ดร.วรวุฒิ อินทนนท์ (ตามเอกสารหมายเลข 4.5)
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ (ตามเอกสารหมายเลข 4.4)
ที่ประชุม รับทราบ

4.6 เรื่องสรุปคะแนนการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร คณะ
วิทยาการจัดการ ประจาปีการศึกษา 2560
ผศ.เมธาวี ยีมิน รองคณบดีฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพ คณะวิทยาการจัดการ ได้
แจ้งสรุปคะแนนการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ของคณะวิทยาการจัดการ
ประจาปีการศึกษา 2560 โดยเปรียบเทียบคะแนนก่อนตรวจและคะแนนหลังตรวจ ดังตารางต่อไปนี้
ตาราง การเปรียบเทียบคะแนนตรวจประเมินคุณภาพ
ระดับหลักสูตรประจาปีการศึกษา 2560
คะแนน
คะแนน
ลาดับ
ชื่อหลักสูตร
ก่อนตรวจ
หลังตรวจ
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
1
3.79
3.24
สาขาวิชาการบริหารการพัฒนา
รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
2
3.54
3.30
สาขาวิชารัฐประศาสนศาตร์
3 บริหารธุรกิจบัณฑิต
4.02
3.43
บริหารธุรกิจบัณฑิต
4
3.68
3.45
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
5 เศรษฐศาสตรบัณฑิต
3.32
3.32
รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
6
3.42
3.42
สาขาวิชารัฐประศาสนศาตร์
7 บัญชีบัณฑิต
3.37
3.37
8 นิเทศศาสตรบัณฑิต
2.62
3.20
บริหารธุรกิจบัณฑิต
9
3.29
3.49
สาขาวิชาการจัดการค้าปลีก
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ (ตามเอกสารหมายเลข 4.6)
ที่ประชุม รับทราบ

หมายเหตุ

4.7 เรื่องสรุปผลการส่งเล่มรายงานการตรวจประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับ
หลักสูตร คณะวิทยาการจัดการ ประจาปีการศึกษา 2560
ผศ.เมธาวี ยีมิน รองคณบดีฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพ คณะวิทยาการจัดการ ได้
รายงานสรุปผลการส่งเล่มรายงานการตรวจประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ของคณะ
วิทยาการจัดการ ประจาปีการศึกษา 2560 ต่อที่ประชุม โดยผลปรากฏว่า ทั้ง 9 หลักสูตร ได้ส่งเล่ม
รายงานการตรวจประกันคุณภาพการศึกษาภายในประจาปีการศึกษา 2560 ครบถ้วน และทางฝ่าย
ประกันคุณภาพ ฯ ได้ส่งรายงานทั้งหมดไปยังหน่วยงานประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย ฯ
เป็นที่เรียบร้อยแล้ว
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
ที่ประชุม รับทราบ
4.8 เรื่ อ งการรั บ สมั ค รทุ น สนั บ สนุ น การบู ร ณาการ การเรี ย นการสอนกั บ การวิ จั ย
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร จากงบประมาณเงินรายได้ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ผศ.เมธาวี ยีมิน รองคณบดีฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพ คณะวิทยาการจัดการ ได้
นาเสนอต่อที่ป ระชุม สืบเนื่องจากประกาศจากมหาวิทยาลัย ราชภัฏสกลนคร เรื่องการรับสมัครทุน
สนับสนุนการบูรณาการ การเรียนการสอนกับการวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร จากงบประมาณ
เงินรายได้ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และผลสรุปปรากฏว่าในปีงบประมาณ 2562 คณะ
วิทยาการจัดการไม่มอี าจารย์เสนอขอรับงบประมาณในส่วนดังกล่าว
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ (ตามเอกสารหมายเลข 4.8)
ที่ประชุม รับทราบ
4.9 เรื่องปฏิทินกิจกรรมนักศึกษา ประจาปีการศึกษา 2561
ผศ.วัชระ อักขระ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะวิทยาการจัดการ ได้ชี้แจง
ปฏิทินกิจกรรมนักศึกษา ประจาปีการศึกษา 2561 ที่กาหนดโดยกองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัย
ราชภัฏสกลนคร โดยกิจกรรมแรกเริ่มวันที่ 10 สิงหาคม 2561 เป็นโครงการทาบุญตักบาตรและพิธีสู่
ขวัญต้อนรับน้องใหม่ และวันที่ 12 สิงหาคม 2561 โครงการวันแม่แห่งชาติ (รายละเอียดเบื้องต้น
ตามเอกสารหมาย 4.9)
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ (ตามเอกสารหมายเลข 4.9)
ที่ประชุม รับทราบ

4.10 เรื่องปฏิทินกิจกรรมนักศึกษา คณะวิทยาการจัดการ ประจาปีการศึกษา 2560
ผศ.วัชระ อักขระ รองคณบดีฝา่ ยกิจการนักศึกษา คณะวิทยาการจัดการ ได้นาเสนอ
ต่อที่ประชุมเพื่อเชิญชวนคณาจารย์และบุคลากรทุกท่าน เข้าร่วมกิจกรรมตามปฏิทินกิจกรรมนักศึกษา
คณะวิทยาการจัดการ ประกอบด้วยกิจกรรมดังนี้
- ในวั น ที่ 10 สิ ง หาคม 2561 โครงการท าบุ ญ ตั ก บาตร ช่ ว งเช้ า ถวายเที ย น
เข้าพรรษาถวายที่สานักสงฆ์ ช่วงบ่ายโครงการประเพณีราชภัฏยาตราสมมาพระธาตุ ให้นักศึกษาใหม่
ชั้นปีที่ 1 แห่เทียนเข้าพรรษาไปที่วัดพระธาตุเชิงชุม
- วันที่ 11 โครงการทาบุญตักบาตร (ช่วงเช้า) รับน้องใหม่ (ช่วงบ่าย) ณ หอประชุม
มหาวิราลงกรณ
- วันที่ 12 สิงหาคม 2561 วันแม่แห่งชาติ ให้นักศึกษาทุกชั้นปี เข้าร่วมกิจกรรม ณ
หอประชุมมหาวิราลงกรณ
- วันที่ 24 สิงหาคม 2561 ตราพระราชลัญจกร ณ หอประชุมมหาวิราลงกรณ ให้
นักศึกษาชั้นปีที่ 1 เข้าร่วมกิจกรรม
- วันที่ 25 สิงหาคม 2561 รับน้องใหม่ คณะวิทยาการจัดการ ณ หนองหญ้าไซ ให้
นักศึกษาชั้นปีที่ 1 เข้าร่วมกิจกรรม
- วันที่ 6 กันยายน 2561 ไหว้ครู ณ หอประชุมมหาวิราลงกรณ ให้นักศึกษาชั้น ปีที่ 1
เข้าร่วมกิจกรรม
- วันที่ 14 กันยายน 2561 ทาบุญคณะวิทยาการจัดการ ณ อาคารเอนกประสงค์
ตึก 13
- วั น ที่ 15 กั น ยายน 2561 ประกวดดาว – เดื อ น คณะวิ ท ยาการจั ด การ ณ
หอประชุมมหาวชิราลงกรณ โดยให้นักศึกษาชั้นปีที่ 1 เข้าร่วมกิจกรรม
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ (ตามเอกสารหมายเลข 4.10)
ที่ประชุม รับทราบ
4.11 เรื่องคาสั่งแต่งตั้งผู้ปฏิบัติงานฝ่ายกิจการนักศึกษา
ผศ.วั ชระ อั ก ขระ รองคณบดีฝ่ายกิ จการนัก ศึก ษา คณะวิ ท ยาการจัด การ ได้แจ้ ง
รายชื่ออาจารย์แต่ละสาขาเข้าร่วมฝ่ายกิจการนักศึกษา เพื่อ อานวยความสะดวกในการประชาสัมพันธ์
ให้นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม ดังรายชื่อในคาสั่งแต่งตั้งอาจารย์และบุคลากรประจาฝ่ายกิจการนักศึกษา
คณะวิทยาการจัดการ
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ (เอกสารหมาย 4.11)
ที่ประชุม รับทราบ

4.12 เรื่องรายงานผลสรุปผลกิจกรรม ในปีการศึกษา 2561
ผศ.วัชระ อักขระ รองคณบดีฝา่ ยกิจการนักศึกษา คณะวิทยาการจัดการ ได้แจ้งต่อที่
ประชุมถึงกิจกรรมที่ดาเนินการประจาปีงบประมาณ 2561 ดังตารางสรุป

ที่
1

2

3

4

5

6

7

ตาราง สรุปกิจกรรมและรางวัลของกิจกรรมประจาปีงบประมาณ 2561
ชื่อโครงการ
รางวัลที่ได้รับ
โครงการเข้าร่วมกิจกรรมมหาวิทยาลัยสาหรับนักศึกษา
คณะวิทยาการจัดการ ปี 2560
- กิจกรรมไหว้ครู คณะวิทยาการจัดการ
โครงการบริการวิชาการ คณะวิทยาการจัดการ
- กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการออกแบบผลิตภัณฑ์วสิ าหกิจ
ชุมชนเพื่อเพิ่มมูลค่าผลิภัณฑ์
โครงการเข้าร่วมกิจกรรมมหาวิทยาลัย สาหรับนักศึกษา
วิทยาการจัดการ ปี 60
- กิจกรรม กีฬาระหว่างคณะ ราชพฤกษ์เกมส์ ครั้งที่ 39
โครงการสัมมนาการบริหารทรัพยากรมนุษย์และการจัดการ
ทั่วไป เรื่องเตรียมความพร้อมสร้างทักษะ ด้านภาษา เปิด
โอกาส การเข้าสู่ ลาว-เวียดนาม
โครงการเข้าร่วมเข้าร่วมกิจกรรมมหาวิทยาลัยสาหรับ
1. นางนพมาศ ชนะเลิศอันดับที่ 1
นักศึกษา วิทยาการจัดการ ปี 60
2. ประกวดกระทง ชนะเลิศอันดับที่ 1
3. ประกวดขบวนแห่ ชนะเลิศอันดับที่ 1
- กิจกรรมลอยกระทง คณะวิทยาการจัดการ
โครงการเตรียมฝึกประสบการณ์วชิ าชีพ สาขาการจัดการ
ทั่วไป วันที่ 9-12 เดือนพฤศจิกายน 2560 ณ สวน
สมุนไพรสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
โครงการเข้าร่วมกิจกรรมมหาวิทยาลัยสาหรับนักศึกษา
วิทยาการจัดการ ปี 2560
- กิจกรรมทาบุญคณะรับขวัญน้องใหม่และประกวดดาว
เดือน

ที่
8

9

10

ตาราง สรุปกิจกรรมและรางวัลของกิจกรรมในรอบประจาปีงบประมาณ 2561 (ต่อ)
ชื่อโครงการ
รางวัลที่ได้รับ
โครงการวิทยาการจัดการสัมพันธ์ ครั้งที่ 26 ระหว่างวันที่ 1. การแข่งขันกองเชียร์
19 - 21 มกราคม 2561 ณ คณะวิทยาการจัดการ
ชนะเลิศอันดับที่ 1
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
2. การแข่งขันเชียร์ลดี เดอร์ ชนะเลิศ
อันดับที่ 1
3. การแข่งขันประกวดร้องเพลงลูกทุ่ง
หมอลา ประเภทหญิง รองชนะเลิศ
อันดับที่ 1
4. การแข่งขันวอลเลย์บอลผสม
รองชนะเลิศอันดับที่ 2
5. การแข่งขันกีฬาพื้นบ้าน รอง
ชนะเลิศอันดับที่ 2
6. การประกวดดาว ชนะเลิศอันดับ 1
7. การประกวดเดือน
ชนะเลิศอันดับ 1
8. การแข่งขันทางวิชาการ
ชนะเลิศรองอันดับ 2
โครงการบริการวิชาการและบูรณาการการวิจัย SME
2561
- กิจกรรม อบรมเชิงปฏิบัติการออกแบบผลิตภัณฑ์วสิ าหกิจ
ชุมชนเพื่อเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ วันที่ 31 มกราคม 2561
ณ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนผ้าย้อมคราม - สีธรรมชาติ กลุ่ม
แม่บ้านโพนปลาโหล ได้ 2 ผลิตภัณฑ์ คือ 1. ผลิตภัณฑ์
กล่อง 2. สติ๊กเกอร์ตราสินค้ากลุ่ม
โครงการวัฒนธรรมอาหารอีสานสู่ครัวโลก การแข่งขัน
ชนะเลิศอันดับที่ 1 สาขานิเทศศาสตร์
ประกวดส้มตาลีลา
ชนะเลิศอันดับที่ 2 สาขาการบัญชี
ชนะเลิศอันดับที่ 3 สาขาโลจิสติกส์
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ (ตามเอกสารหมาย 4.12)
ที่ประชุม รับทราบ

4.13 เรื่องแผนบริหารความเสี่ยง ประจาปีงบประมาณ 2562
ผศ.ดร.สามารถ อัยกร หัวหน้าสานักงานคณบดี คณะวิทยาการจัดการ ได้นาเสนอต่อ
ที่ประชุมถึงแผนบริหารความเสี่ยงของคณะวิทยาการจัดการ ประจาปีงบประมาณ 2562 ดังนี้
ตาราง แผนบริหารความเสี่ยงประจาปีงบประมาณ 2562
แนวทางการจัดการ
ด้านกลยุทธ์
ปัจจัยเสี่ยง
ความเสี่ยง
ด้านกลยุทธ์ที่ 1 จานวน
จานวนนักศึกษาไม่เป็นไปตาม
โครงการแนะแนวการศึกษา
นักศึกษาไม่เป็นไปตาม
เป้าหมายและมีแนวโน้มลดลง
คณะวิทยาการจัดการ
เป้าหมายของคณะ ฯ
ดังนี้
กิจกรรมที่ 1 จัดออกแนะ
ปีการศึกษา 2559 : 917 คน แนวการศึกษาเชิงรุกคณะ
ปีการศึกษา 2560 : 754 คน วิทยาการจัด (ทุกหลักสูตร)
ปีการศึกษา 2561 : 497 คน กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมค่าย
1. ขาดการแนะแนวการศึกษาเชิง แนะแนวการศึกษาเชิงรุก
รุก
2. มีการแข่งขันระหว่างคณะ
วิทยาการจัดการด้วยกันสูง
3. การเข้าเรียนของนักเรียน
มัธยมศึกษาตอนปลายและ ปวช.
ลดน้อยลงจากการศึกษาสาย
อาชีวะเพิ่มขึน้
ด้านกลยุทธ์ที่ 2 ครุภัณฑ์ของ 1. ขาดอุปกรณ์ป้องกันดูแลความ 1. จัดตั้งโครงการจัดซื้อวัสดุ
คณะบางรายการเกิดการ
ปลอดภัย (กล้องวงจรปิด)
ครุภัณฑ์กล้องวงจรปิดคณะ
เคลื่อนย้ายหรือสูญหาย
2. ขาดห้องในการจัดเก็บวัสดุ
วิทยาการจัดการ
อุปกรณ์ครุภัณฑ์คณะ ฯ
2. จัดตั้งงบประมาณสร้าง
ห้องเก็บวัสดุครุภัณฑ์

ตาราง แผนบริหารความเสี่ยงประจาปีงบประมาณ 2562 (ต่อ)
แนวทางการจัดการ
ด้านกลยุทธ์
ปัจจัยเสี่ยง
ความเสี่ยง
3. การเบิกจ่ายงบประมาณไม่ การเบิกจ่ายงบประมาณคณะ
1. จัดประชุมคณะกรรมการ
เป็นไปตามที่กาหนดไว้
วิทยาการจัดการประจาปี
คณะวิทยาการจัดการ แจ้ง
งบประมาณ 2561
วาระการเร่งรัดการใช้
งบประมาณ
ไตรมาสที่ 1
2. จัดทาแผนการเร่งรัดการ
- แผนการเบิกจ่าย
เบิกจ่ายงบประมาณ
ร้อยละ 90
3. การจัดทาบันทึกข้อความ
- ผลการเบิกจ่าย
เร่งรัดการเบิกจ่าย
ร้อยละ 60.7
งบประมาณ
ไตรมาสที่ 2
4. จัดประชุมเจ้าหน้า
- แผนการเบิกจ่าย
เบิกจ่ายงบประมาณคณะ
ร้อยละ90
วิทยาการจัดการ
- ผลการเบิกจ่าย ร้อยละ 63
1. ไม่มกี ารจัดทาแผนการเร่งรัด
การเบิกจ่ายงบประมาณ
2. การเปิด - ปิดภาคเรียนศึกษา
มีผลกระทบต่อการจัดโครงการ
ของอาจารย์และบุคลากรในคณะ
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
ที่ประชุม รับทราบ

4.14 เรื่องการจัดซื้อหนังสือเข้าห้องสมุดคณะวิทยาการจัดการ
ประจาปีงบประมาณ 2561
ผศ.ดร.สามารถ อัยกร หัวหน้าสานักงานคณบดี คณะวิทยาการจัดการ ได้นาเสนอต่อ
ต่อที่ประชุมสาหรับการจัดทาโครงการซื้อหนังสือใหม่เข้าห้องสมุดคณะ ฯ ในหมวดงบแผ่นดิน (กลาง)
เพื่อใช้ประกอบการเรียนการสอนแก่คณาจารย์และนักศึกษา โดยได้ รับการจัดสรรงบประมาณครั้งนี้
เป็นจานวนเงิน 9๘,000 บาท พร้อมประชาสัมพันธ์ให้คณาจารย์แนะนาหนังสือใหม่เข้าห้องสมุด และ
ได้จัดสรรงบประมาณครั้งนีใ้ ห้กับทางสาขาวิชาละ 9,000 บาทเป็นจานวน 11 สาขาวิชา (ตามเอกสาร
ดังแนบ 4.14)
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
ที่ประชุม รับทราบ
4.15 เรื่องแนวทางการปฏิบัติในการจัดทาชุดเบิกเกี่ยวกับพัสดุและการเบิกงานภาครัฐ
ประจาปีการศึกษา 2561
ผศ.ดร.สามารถ อัยกร หัวหน้า งานพัสดุ คณะวิท ยาการจัดการ ได้นาเสนอต่อต่อที่
ประชุมสืบเนื่องจากพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ได้มีผล
ประกาศบังคับใช้ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครจึงได้ดาเนินการกาหนดแนวทางการปฏิบัติในการจัดทา
ชุดเบิกจ่ายเกี่ยวกับพัสดุภาครัฐ โดยมีเอกสารสาคัญ คือ
1. เอกสารอบรมความรู้แนวทางการปฏิ บัติในการจัดทาชุดเบิกเกี่ยวกับพัสดุ
และเบิกงานภาครัฐ
2. เอกสารการอบรมหลั ก สู ต รพระราชบั ญ ญั ติ ก ารจั ด ซื้ อจั ด จ้ า งและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
3. หลั ก เกณฑ์ อั น ตราค่ า ใช้ จ่ า ย และแนวทางการพิ จ ารณางบประมาณ
รายจ่ายประจาปี เพื่อให้ก ารด าเนินการด้านงานพัสดุของคณะวิท ยาการจัดการ เป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย จึงขอให้อาจารย์และบุคลากร ผูร้ ับผิดชอบโครงการทุกท่าน ได้ศึกษาแนวทางปฏิบัติดังกล่าว
อย่างเคร่งครัด (เอกสารสามารถดาวโหลดได้จากเว็บไซต์งานพัสดุ)
4. การเบิกวัสดุสานักงานของคณะวิทยาการจัดการ (ตามแบบฟอร์มเอกสาร
แนบ4.15)
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
ที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
5.1 เรื่องขอกาหนดตราสัญลักษณ์หรือโลโก้ประจาคณะวิทยาการจัดการ
ผศ.เมธาวี ยีมิน รองคณบดีฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพ คณะวิท ยาการจัดการ
ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาตราสัญลักษณ์หรือโลโก้ประจาคณะ ฯ ในเบื้องต้นได้จัดทาในแบบจาลอง
ตราสัญลักษณ์จานวน 5 รูปแบบ และกาหนดวิธีการคัดเลือกโดยใช้การโหวต (Vote) ผลคะแนน
มติที่ประชุม เห็นชอบตราสัญลักษณ์หรือโลโก้ประจาคณะวิทยาการจัดการในแบบที่
5 โดยมี ผู้ โ หวตจ านวน 47 คน จากจ านวนผู้ เ ข้ า ร่ ว มประชุ ม ทั้ ง หมด 58 คน ดั ง ตาราง และมี
ข้อเสนอแนะให้ปรับปรุงแก้บางส่วน
ตาราง แสดงคะแนนการโหวตสัญลักษณ์หรือโลโก้คณะวิทยาการจัดการ
รูปโลโก้
คะแนน ผลการลงคะแนน
รูปที่ 1
0
รูปที่ 2
1
รูปที่ 3
9
รูปที่ 4
1
รูปที่ 5
47
ถูกคัดเลือก
รวมคะแนน
58
-

ภาพ ตราสัญลักษณ์หรือโลโก้คณะวิทยาการจัดการ

5.2 เรื่องการติดต่อสื่อสารของคณะวิทยาการจัดการผ่าน Application Line
ผศ.ดร.สามารถ อัยกร หัวหน้าสานักงานคณบดี คณะวิทยาการจัดการ ได้เสนอให้ที่
ประชุมพิจารณาการใช้ Application Line สาหรับการติดต่อสื่อสารระหว่างสานักงานคณบดี กับอาจารย์
และบุคลากรของคณะวิทยาการจัดการทุกท่าน เพื่อให้เกิดความสะดวกรวดเร็ว และตอบสนองต่อการ
เปลี่ยนแปลงของโลกยุคปัจจุบัน อีกทั้งเป็นการลดปริมาณการใช้ทรัพยากรกระดาษ จึงได้ขออนุมัติ
สร้าง “ห้องแชท” ของสานักงาน ฯ ในชื่อ “FMS Office” เพื่อทาการติดต่อสื่อสารเฉพาะกลุ่ม (Group
Communication) โดยสมาชิกในกลุ่มจะได้รับข้อมูลข่าวสารจาก Lind Account ที่ใช้ชื่อว่า “สานักงาน
คณบดี วจ” ก้าวทันทุกความเปลี่ยนแปลง
มติท่ีประชุม เห็นชอบให้สานักงานคณบดี คณะวิท ยาการจัดการ ดาเนินการสร้าง
“ห้องแชท” ในชื่อว่า “FMS Office” และใช้ Lind Account ที่ชื่อว่า “สานักงานคณบดี วจ” สาหรับ
การติดต่อสื่อสารระหว่างสานักงานคณบดี กับอาจารย์และบุคลากรของคณะวิทยาการจัดการทุกท่าน
5.3 เรื่องการประชุมอิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting System) คณะวิทยาการจัดการ
ผศ.ดร.สามารถ อัยกร หัวหน้าสานักงานคณบดี คณะวิทยาการจัดการ ได้เสนอให้ที่
ประชุมพิจารณา การจัดประชุมของคณะวิทยาการจัดการ โดยใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting
System) เพื่อจุดมุง่ หมายดังนี้
1. เพื่อช่ว ยให้บ ริหารจัดการในเรื่องเอกสารการประชุมของคณะวิท ยาการจัดการ
เป็นไปด้วยความสะดวก รวดเร็ว และสามารถสืบค้นเอกสารได้งา่ ย
2. เพื่อแจ้งรายละเอียดการประชุมผ่านเครือข่ายระบบอินเทอร์เ น็ต (เว็บ ไซต์คณะ
วิทยาการจัดการ)
3. เพื่อประหยัดเวลาในการดาเนินการแจ้งประชุมในแต่ละครั้ง
4. เพื่อลดปริมาณการใช้ทรัพยากรกระดาษในการประชุมของคณะวิทยาการจัดการ
มติท่ีป ระชุม เห็นชอบให้ส านัก งานคณบดี คณะวิท ยาการจั ดการ ดาเนินการจั ด
ประชุ มประจาคณะวิ ท ยาการจัด การครั้ งต่ อไป ในระบบอิเ ล็ก ทรอนิ ก ส์ (E-Meeting System) และ
เห็นชอบให้สานักงาน ฯ ดาเนินการแจ้งอาจารย์และบุคลากรทุกท่านให้รับทราบก่อนการประชุมครั้ง
ต่อไป

ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่น ๆ
6.1 เรื่องเสนอแนะทั่วไป
6.1.1 ผศ.เกษร ขาวสีจาน รองผู้อานวยการส่งเสริมวิชาการและงานทะเบีย น ได้
เสนอให้ที่ประชุมทราบเรื่องการอนุมัติการสาเร็จการศึกษา สาหรับนักศึกษาที่จะสาเร็จการศึกษา ใน
รอบของปีการศึกษา 2560 ให้อาจารย์ส่งผลการเรียนภายในวันที่ 8 สิงหาคม 2561 เพื่อจะได้ให้
สภามหาวิทยาลัยอนุมัติ ในรอบวันที่ ๑๕ สิงหาคม 2561 สามารถรับเอกสารสาคัญทางการศึกษา
คือ 1) ใบรายงานผลการศึกษา (Transcript) จานวน 1 ฉบับ โดยมีค่าธรรมเนียม 10 บาท และ 2)
หนังสือรับรองคุณวุฒิ จานวน 1 ฉบับ ค่าธรรมเนียม 50 บาท ในกรณีที่นอกเหนือจากนี้ จะอนุมัติใน
รอบถัดไป ส่วนเรื่องการส่งเกรด ประชาสัมพันธ์ให้อาจารย์ส่งเกรดในระบบ เพื่อความเป็นระบบและ
สะดวกรวดเร็ว
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
ที่ประชุม รับทราบ
6.1.2 ผศ.มิ่งสกุล โฮมวงศ์ ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยราช
ภัฏสกลนคร ได้เสนอให้ที่ประชุมรับทราบ ดังนี้
๑. เสนอแนะให้ท างคณะวิท ยาการจัดการรับ พิจารณาการก าหนดให้มีราย
วิชาสหกิจศึกษาในหลักสูตร
2. เชิญชวนคณาจารย์เข้าร่วมอบรมเทคนิคการสอนแบบฟินแลนด์
3. เชิญบุคลากรคณะวิทยาการจัดการทุกท่าน เข้าร่วมฟังเสวนาสิทธิประโยชน์
สาหรับพนักงานมหาวิทยาลัย
4. เชิ ญ ร่ ว มงานเกษี ย ณอายุ ร าชการอาจารย์ ช าญชั ย ศุ ภ วิ จิ ต รพั น ธุ์ ที่ จ ะ
เกษียณอายุราชการในวันที่ ๓๑ กันยายน 2561
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
ที่ประชุม รับทราบ

6.1.3 ว่าที่ร้อยตรี ดร.พิศดาร แสนชาติ อาจารย์ประจาคณะวิทยาการจัดการ ได้
เสนอแนะต่ อ ที่ ป ระชุ ม โดยมี ร ายละเอี ย ดดั ง นี้ 1) แนะน าสถานที่ ฝึ ก งานต่ า งประเทศ 2) แนะน า
หน่วยงานที่จะร่วมบริการวิชาการกับมหาวิทยาลัย โดยสามารถส่ง นักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ เข้า
ร่วมกิจกรรมกับทางอาเภอเต่างอย 3) การลงพื้นที่เต่างอย จากการสารวจความคิดเห็นของผู้นาชุมชน
สนใจอยากได้นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมด้านทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม และช่วยประหยัดงบประมาณใน
การทากิจกรรม และ 4) เสนอแนะกิจกรรมการเตรียมตัวสอบระหว่างกาลังศึกษา เพื่อเตรียมความ
พร้อมนักศึกษาที่สนใจเข้าทางานในหน่วยงานราชการ (ติวข้อสอบ กพ.)
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
ที่ประชุม รับทราบ
เลิกประชุมเวลา 12.17 น.

นางสาวมนัสชนก วภักดิ์เพชร
ผู้จดรายงานการประชุม
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.สามารถ อัยกร ผูต้ รวจสอบ

