
 

รายงานการประชุมคณะวิทยาการจัดการ 

ครั้งที่  1/2564 

วันศุกร์ที่ 9 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2564 

เวลา 13.00 – 16.30 น. 

ณ ห้อง 844  อาคารกาญจนาภิเษก   

คณะวิทยาการจัดการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

รายงานการประชุมคณะวิทยาการจัดการ 
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วันศุกร์ที่ 9 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2564 
เวลา 13.00 – 16.30 น. 

ณ ห้อง 844  อาคารกาญจนาภิเษก   
คณะวิทยาการจัดการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
-------------------------------------------------------------------- 

ผู้เข้าประชุม 
1. ผศ.ชาคริต ชาญชิตปรีชา 
2. รศ.ดร.ชนินทร์ วะสีนนท์ 
3. รศ.ดร.จิตติ                                กิตติเลิศไพศาล 
4. ผศ.นันทิยา ผิวงาม 
5. ผศ.เกษร   ขาวสีจาน 
6. ผศ.อรทัย พันธ์สวรรค์ 
7. ผศ.มิ่งสกุล โฮมวงศ์ 
8. ผศ.อิรยา  มณีเขียว 
9. ผศ.ชัยยศ ณัฐอังกูร 
10. ผศ.ปิยะวดี ยอดนา 
11. ผศ.เมธาวี ยีมิน  
12. นางสาวดวงฤดี อ่ิมบุญสุ 
13. นางจีระนันท์ เจริญรัตน์ 
14. ผศ.ดร.ปิยจินต์ ปัทมดิลก 
15. นางนิรมล เนื่องสิทธะ 
16. นางธิติมา รจนา 
17. ผศ.ชัยณรงค ์ พูลเกษม 
18. นายศักดาเดช  กุลากุล 
19. ผศ.ดร.สัญญาศรณ์ สวัสดิ์ไธสง 
20. ดร.สิริพาพร ยืนสุข 



21. ผศ.ดร.สามารถ อัยกร 
22. ผศ.วัชระ อักขระ 
23. ว่าที่ร้อยตรี ดร.พิศดาร           แสนชาติ 
24. ผศ.ดร.ชาติชัย อุดมกิจมงคล 
25. นายศุภมิตร บุญทา 
26. นายพัฒน์ภูมิ แสนศักดิ์ 
27. นางรุจิรา จงคล้ายกลาง 
28. นางสาวอธิฐาน ทองเชื้อ 
29. ดร.เด่นชัย สมปอง 
30. นางสาวเจตรัมภา พรหมทะสาร 
31. นางสาวชฎาพร แนบชิด 
32. นายกฤตกร                            มั่นสุวรรณ 
33. นางสาวลฎาภา ศรีพสุดา 
34. ดร.วศิน เพชรพงศ์พันธ์ 
35. นางกชพร จันทร์เรือง 
36. นางนาฎลดา เรืองชาญ 
37. ดร.วิทวัส ปานศุภวัชร 
38. นายเชาวรัตน์ ทุนร่องช้าง 
39. นางสาวภัทร์ศินี แสนสำแดง 
40. นายอรรฆเดช อุปชัย 
41. ดร.จิรภัทร เริ่มศรี 
42. นางสาวสายป่าน จักษุจินดา 
43. นางสาวนันธารา ธุลารัตน์ 
44. นายพัลลภ จันทร์กระจ่าง 
45. นายสิทธิศักดิ์ สุวรรณี 
46. นางสุพิชญา นิลจินดา 
47. นางสาวปิยพัชร วิมลโสภณกิตติ 
48. นางผการัตน์ ทิพวัง 
49.นายประภัสศิลป์ นามเสนา 
50. นายสุเทพ จันทร์ชนะ 
51. นายปรัชญา สาระทรัพย์ 
52. นายกิตติศักดิ์   ภูตะลุน 
53. นางสาวภัทรา บูรณะเนตร 
54. นางศุลีพร อนันตธนรัตน์ 
55. นางสาวศศิภา ชวพันธุ์ 



56. นายชิษณุทัศน์ พิชยประภาพัฒน์ 
57. นางสาวมนัสชนก วภักดิ์เพชร 
58. นายประพัฒน์พงษ์ 
59. นางสาวสุวิมล      

ต่ายเนาร์ดง 
บุญทา 

60. นายธิติพงษ์   สมจันทร์ 
61. นายวราธร พรมนิล 
62. นางสาวกาญจนาภรณ์ นิลจินดา 
63. ผศ.ดร.นันทกาญจน์ เกิดมาลัย 

 
ผู้ไม่เข้าร่วมประชุม 

ชื่อ สกุล หมายเหตุ 
1.อาจารย์ประภัสสร ดาวะเศรษฐ์ เนื่องจากติดภาระกิจ 
2. ดร.ศศิกานต์ สังข์ทอง เนื่องจากติดภาระกิจ 
3. ผศ.นวรัตน ์ สุรัติวรพัทธ์ เนื่องจากติดภาระกิจ 
4. ดร.ปูริดา วิปัชชา เนื่องจากติดภาระกิจ 
5. ผศ.ดร.วาทินี                            ศรีมหา เนื่องจากติดภาระกิจ 
6. นายภคพล คติวัฒน์ เนื่องจากติดภาระกิจ 
7. ผศ.ดร.วาทินี                            ศรีมหา เนื่องจากติดภาระกิจ 

 
เริ่มประชุมเวลา 13.15 น.  

 ผศ.ดร. สามารถ อัยกร  คณบดีคณะวิทยาการจัดการ  เปิดระเบียบวาระประชุมก่อนเปิดภาคเรียนครั้งที่ 
1/2564 ของคณะวิทยาการจัดการ ก่อนอื่นขอแสดงความยินดีกับอาจารย์คณะวิทยาการจัดการ คือ อาจารย์ศักดาเดช 
กุลากุล รองคณบดีฝ่ายวิชาการ ที่ได้รับตำแหน่งทางวิชาการเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ พร้อมมอบของที่ระลึก 
 

ระเบียบวาระท่ี 1   เรื่องประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

1.1 แจ้งรายชื่อคณะกรรมการประจำคณะวิทยาการจัดการ ปี2564  

      ผศ.ดร. สามารถ อัยกร  คณบดีคณะวิทยาการจัดการ แจ้งต่อที่ประเรื่องแจ้งรายชื่อ 

คณะกรรมการประจำคณะวิทยาการจัดการ ปี 2564 บทบาทหน้าที่เพื่อตรวจสอบประกันคุณภาพ หรือผลงานทาง

วิชาการในคณะวิทยาการจัดการ    

      อ้างถึงคำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ที่ 364/2564 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการประจำคณะ 

วิทยาการจัดการ อาศัยความตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ว่าด้วย คณะกรรมการประจำคณะ พ.ศ. 2558 

นั้น เพื่อให้การบริหารงานของคณะวิทยาการจัดการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และมีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื ่อง 

มหาวิทยาลัยจึงแต่งตั้งคณะกรรมการประจำคณะวิทยาการจัดการ ประกอบด้วย 

 



1. คณบดีคณะวิทยาการจัดการ    เป็นประธาน 

2. ผศ.ชัยณรงค์   พูลเกษม ผู้แทนรองคณบด ี เป็นรองกรรมการ  

3. นางจีระนันต์   เจริญรัตน์ ผู้แทนประธานสาขาวิชา เป็นกรรมการ 

4. นางสาวนันธารา   ธุลารัตน์ ผู้แทนประธานสาขาวิชา เป็นกรรมการ 

5. ผศ.อิรยา   มณีเขียว  ผู้แทนคณาจารย์ประจำ เป็นกรรมการ 

6. นายเชาวรัตน์   ทุนร่องช้าง ผู้แทนคณาจารย์ประจำ เป็นกรรมการ 

7. ผศ.อนันต์    บัวบาน  ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก เป็นกรรมการ 

8. ผศ.ดร.วัชระพงษ์  อินทรวงศ์ ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก เป็นกรรมการ 

9. นายบุญช่วย   ถาวรสุทธิกุล ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก เป็นกรรมการ 

10. หัวหน้าสำนักงานคณบดี    เป็นกรรมการและเลขานุการ 

มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่ วันที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ.2564  

   จึงเสนอให้ที่ประชุมเพ่ือโปรดทราบ  

มติที่ประชุม รับทราบ 

 

  1.2 แจ้งรายชื่อรองคณบดีและหัวหน้าสำนักงานคณบดีคณะวิทยาการจัดการ  

                        ผศ.ดร. สามารถ อัยกร  คณบดีคณะวิทยาการจัดการ แจ้งต่อที่ประเรื ่องแจ้งรายชื่อรอง

คณบดีและหัวหน้าสำนักงานคณบดีคณะวิทยาการจัดการ อ้างถึงคำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ที่ 252/2564 เรื่อง

แต่งตั้งรองคณบดีคณะวิทยาการจัดการ สั่ง ณ วันที่ 6 เมษายน พ.ศ.2564  ตามคำสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 

ที่ 255/2564 เรื่องแต่งตั้งผู้ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าสำนักงานคณบดี คณะวิทยการจัดการ สั่ง ณ วันที่ 8 เมษายน พ.ศ. 2564 

นั้น  

รายละเอียบัญชีต่อท้ายคำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ที่ ๒๕๒/๒๕๖๔ 

เรื่อง แต่งตั้งรองคณบดีคณะวิทยาการจัดการ สั่ง ณ วันที่  6เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔ 

ที ่ ชื่อ - สกุล แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ตั้งแต่วันที่ถึงสิ้นสุดวันที่ 
1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ศักดาเดช  กุลากุล รองคณบดีฝ่ายวิชาการ 4 เมษายน 2564 ถึงวันที่  

3 เมษายน 2568 
2 นางสุพิชญา  นิลจินดา รองคณบดีฝ่ายวิจัยและ

บริการวิชาการ 
4 เมษายน 2564 ถึงวันที่  

3 เมษายน 2568 
3 นางสาวภัทร์ศินี  แสนสำแดง รองคณบดีฝ่ายพัฒนา

นักศึกษา 
4 เมษายน 2564 ถึงวันที่  

3 เมษายน 2568 
4 นายชัยณรงค์  พูลเกษม รองคณบดีฝ่ายบริหาร 4 เมษายน 2564 ถึงวันที่  

3 เมษายน 2568 
 

 



รายละเอียดบัญชีต่อท้ายคำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ที่ ๒๕๕/๒๕๖๔ 

เรื่องแต่งผู้ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าสำนักงานคณบดี คณะวิทยาการจัดการ 

ลงวันที่ ๘ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔ 

ที ่ ชื่อ - สกุล แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ตั้งแต่วันที่ถึงสิ้นสุดวันที่ 
1. นางผการัตน์  ทิพวัง หัวหน้าสำนักงานคณบดี               

คณะวิทยาการจัดการ 
4 เมษายน 2564 ถึงวันที่  

3 เมษายน 2568 
    

 จึงเสนอให้ที่ประชุมเพ่ือโปรดทราบ  

 มติที่ประชุม รับทราบ 

1.3 แจ้งนโยบายการบริหารงานของคณบดีตามการแสดงวิสัยทัศน์ต่อสภามหาวิทยาลัย ฯ 
- มุ่งเน้นพัฒนาหลักสูตร Non-degree Program / Short course / Credit bank  
- ส่งเสริมหลักสูตรที่มีความพร้อมให้เป็นรูปแบบการเรียนการสอนทางไกลผ่านสื่อออนไลน์ 

(Massive open online course: MOOC) 
- มุ่งเน้นพัฒนากิจกรรมการสร้างความเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneurship) และแนวคิด

การเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneurial Mindset) 
- สนับสนุนการปรับเปลี่ยน “วิธีการสอน” จาก Teaching เป็นแบบ Coaching / Facilitating 

โดยเริ่มจากบางรายวิชาของทุกหลักสูตร 
- มุ่งเน้นการพัฒนาทักษะทางสังคม (Soft Skill) ให้กับนักศึกษา โดยมีรองกิจการนักศึกษาเป็น

ผู้รับผิดชอบ 
- มุ ่งพัฒนางานวิจ ัยเพื ่อท้องถิ ่น (Community-Based Research) ตอบสนองความเป็น

มหาวิทยาลัยเชิงพ้ืนที่ (Area Based University) 
- ส่งเสริมการบริการวิชาการแก่ชุมชน (ถ่ายทอดองค์ความรู้) ในพื้นที่เป้าหมายอย่างต่อเนื่อง 

เพ่ือสร้างความสัมพันธ์กับชุมชนท้องถิ่น (Community Engagement) 
- มุ่งทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมด้วยการเผยแพร่ “ประเด็นทางวัฒนธรรม”  สู่สังคมใน 

วงกว้างจาก Local สู่ Global ผ่านการพัฒนา Platform หรือ Social media 
- มุ ่งเน้นการบร ิหารคณะวิทยาการจ ัดการภายใต้แนวคิดการบริหารแบบมีส ่วนร ่วม 

(Participation Management) และสร้างความคล่องตัวให้กับการบริหารคณะวิทยาการจัดการ (Organizational 
Agility) 
   จึงเสนอให้ที่ประชุมเพ่ือโปรดทราบ  

มติที่ประชุม รับทราบ 

 

 

 

 



1.4 แจ้งติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปี 2564  
                           ผศ.ดร. สามารถ อัยกร  คณบดีคณะวิทยาการจัดการ แจ้งต่อที่ประเรื่องแจ้งกำหนดนำส่งหลักฐาน
การเบิกจ่าย งบรายได้ - งบแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  เพ่ือให้การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย และสามารถเบิกจ่ายได้ทันตามกำหนด จึงขอแจ้งกำหนดเวลาเกี่ยวกับการส่งหลักฐานเบิกจ่ายถึงสำนักงาน
คณบดี ดังนี้ 
 
ที ่ ประเภทงบประมาณ กำหนดส่งหลักฐานการเบิกจ่าย 

มายังสำนักงานคณบด ี
๑ งบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ส่งภายในวันที่ 6 สิงหาคม 2564 
๒ งบประมาณจากเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ส่งภายในวันที่ 17  กันยายน 2564 
   จึงเสนอให้ที่ประชุมเพ่ือโปรดทราบ  

มติที่ประชุม รับทราบ 

 

1.5 แจ้งการจัดทำคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ของคณะวิทยาการจัดการ  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ผศ.ดร. สามารถ อัยกร  คณบดีคณะวิทยาการจัดการ แจ้งต่อที่ประชุมเรื่องการจัดทำคำขอตั้ง 
งบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ของคณะวิทยาการจัดการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ภาพรวมงบประมาณของ
คณะวิทยาการจัดการ ลดลง สาเหตุมาจากมหาวิทยาลัยลดค่าหน่วยกิจให้แก่นักศึกษา ในภาคเรียนการศึกษาที่ 2/2563 
ดังนั้น มอบทุกหลักสูตร ยกเว้น หลักสูตรเศรษฐศาสตร์ซึ่งกำลังปิดหลักสูตร ให้เขียนโครงการเพื่อให้สอดคล้องแก่กิจกรรม
นักศึกษา จึงดำเนินการต่อไป 
 



 
 
 



 
  จึงเสนอให้ที่ประชุมเพ่ือโปรดทราบ  

มติที่ประชุม รับทราบ 

    
1.6 แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะวิทยาการจัดการในการประชุมครั้งที่ 1/2564   
     ในคราวประชุมคณะกรรมการประจำคณะวิทยาการจัดการครั้งที่ 1/2564 วันศุกร์ที่ 11 มิถุนายน  

2564  ในวาระเสนอเพ่ือพิจารณาได้มีมติที่ประชุม ดังนี้ 
1) การกำหนดพื้นที่การพัฒนายกระดับเศรษฐกิจ สังคมอย่างยั่งยืนของคณะวิทยาการจัดการ   

ปีการศึกษา ๒๕๖๔ กำหนดเป็น ตำบลเหล่าโพนค้อ อำเภอโคกศรีสุพรรณ จังหวัดสกลนคร 

2) อนุมัต(ิร่าง)คำสั่งแต่งตั้งบุคลากรปฏิบัติหน้าที่ประจำฝ่าย คณะวิทยาการจัดการ 

3) อนุมัติ(ร่าง)คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายในคณะวิทยาการ

จัดการ ประจำปีการศึกษา 2563  

4) กลั่นกรองเสนอรายชื่อผู้สมควรได้รับการสรรหาให้ดำรงตำแหน่งอธิการบดี 

จำนวน 2 รายชื่อ ได้แก่ 1) รศ.ดร.จิตติ  กิตติเลิศไพศาล   2) ผศ.ชาคริต  ชาญชิตปรีชา 

   จึงเสนอให้ที่ประชุมเพ่ือโปรดทราบ  

มติที่ประชุม รับทราบ 

 
 
 



1.7 แจ้งอาจารย์ชาวต่างชาติคณะวิทยาการจัดการ  
 ผศ.ดร. สามารถ อัยกร  คณบดีคณะวิทยาการจัดการ แจ้งต่อที่ประชุมเรื่องแนะนำ 

อาจารย์ชาวต่างชาติที่จะมาสอน วิชาภาษาอังกฤษ แก่นักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ  ตามประวัติ ดังนี้ 
Piyush  Dandriyal  

Bachelor  Degree  

Nationnality – Indian 

Business major who aims to work for School and  College 

when I can maximize my high school teaching experience, training abilities, and Student developmental 

skills, Also, my goal is to encourage creativity and higher – order thinking in a way that increases student 

performance. 

   จึงเสนอให้ที่ประชุมเพ่ือโปรดทราบ  

มติที่ประชุม รับทราบ 

 

ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม 

     ผศ.ดร. สามารถ อัยกร  คณบดีคณะวิทยาการจัดการ เสนอต่อที่ประชุม คณะวิทยาการจัดการ          
เรื่องรับรองรายงานการประชุมประจำคณะวิทยาการจัดการ ครั้งที่ 2/2563  เมื่อวันอังคารที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 
เวลา 10.30 – 12.00 น. ณ ห้อง 844  อาคารกาญจนาภิเษก พร้อมนำขึ้นบนเว็ปไซต์คณะวิทยาการจัดการ 
   จึงนำเสนอท่ีประชุม เพ่ือโปรดพิจารณารับรองรายงานการประชุม 
   ที่ประชุม  รับรองรายงานการประชุมประจำคณะวิทยาการจัดการ ครั้งที่ 2/2563   
โดยไม่มีการแก้ไข 

 

ระเบียบวาระท่ี 3   เรื่องสืบเนื่อง 

   - 

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ  

4.1 จำนวนนักศึกษาและแผนการรับนักศึกษาปี 2565 (เอกสารประกอบวาระท่ี 4.1) 

                           ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ศักดาเดช กุลากุล รองคณบดีฝ่ายวิชาการ แจ้งต่อที่ประชุมเรื ่องจำนวน

ผู้สมัครเรียน ปี 2564 รอบท่ี 2.1 รอบท่ี 2.2 และรอบที่ 4 จำนวนผู้สมัคร 1,721 ชำระเงิน 862 แผนรับ 694 รายงานตัว 

613 คน คิดเป็นร้อยละ27  1 ใน 4 ของมหาวิทยาลัย  

   จึงเสนอให้ที่ประชุมเพ่ือโปรดทราบ  

มติที่ประชุม รับทราบ 

 

 

 



4.2 การแนะแนวนักศึกษาปีการศึกษา 2565 (เอกสารประกอบวาระท่ี ๔.๒) 

     อาจารย์ศักดาเดช  กุลากุล  รองคณบดีฝ่ายวิชาการ ได้แจ้งต่อที่ประชุมเรื่องการแนะแนวนักศึกษา 

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ โควิด-19 ในปัจจุบัน จึงทำให้มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบของการแนะแนวทาง

การศึกษา โดยขอความร่วมมือกับตัวแทนอาจารย์ใน 4 จังหวัด ช่วยในการแนะแนวให้นักศึกษาสมัครเรียนตามท่ีนักศึกษา

ต้องการเรียน 

   จึงเสนอให้ที่ประชุมเพ่ือโปรดทราบ  

มติที่ประชุม รับทราบ 

4.3 แนวปฏิบัติการแก้ผลการเรียน I (เอกสารประกอบวาระท่ี ๔.๓) 

     อาจารย์ศักดาเดช  กุลากุล  รองคณบดีฝ่ายวิชาการ ได้แจ้งต่อที่ประชุม แนวปฏิบัติการแก้ผล 

การเรียน I แต่มิได้ดำเนินการขอประเมินผลเพื่อแก้ I ให้เสร็จสิ้นภายในวันที่ 2 สัปดาห์แรกของภาคเรียนการศึกษาถัดไป 

ที่นักศึกษามีสิทธิลงทะเบียนเรียน 

   จึงเสนอให้ที่ประชุมเพ่ือโปรดทราบ  

มติที่ประชุม รับทราบ 

 

4.4 นักศึกษาในหลักสูตรมีส่วนร่วมสร้างนวัตกรรม (เอกสารประกอบวาระท่ี ๔.๔) 

       อาจารย์ศักดาเดช  กุลากุล  รองคณบดีฝ่ายวิชาการ ได้แจ้งต่อที่ประชุม นักศึกษาในหลักสูตรมีส่วน

ร่วมสร้างนวัตกรรม โดยใช้ตอบประกันคุณภาพระดับคณะ ฯ ตัวบงชี้ที่ 1.8  ผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ตามมาตรฐานการศึกษา

ที่กำหนดให้นักศึกษาเป็นผู้ร่วมสร้างรวตกรรม หลักสูตรจึงควรผลักดันให้นักศึกษาที่มี ส่วนร่วมในการสร้างผลงาน

นวัตกรรมโครงการหรืองานวิจัยหรือบูรณาการศาสตร์ต่าง ๆ ที่เป็นงานพัฒนาที่สามารถแก้ไขปัญหาให้ชุมชนหรือท้องถิ่น 

   จึงเสนอให้ที่ประชุมเพ่ือโปรดทราบ  

มติที่ประชุม รับทราบ 

 

4.5 งานประกันคุณภาพการศึกษา คณะวิทยาการจัดการ ประจำปีการศึกษา 2563  

(เอกสารประกอบวาระท่ี ๔.๕) 

       อาจารย์สุพิชญา นิลจิลดา รองคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพ ได้แจ้งต่อที่ประชุมเรื่องกำหนดการตรวจ

ประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะวิทยาการจัดการ ประจำปีการศึกษา 2563 ในวันพฤหัสบดีที่ 19 

สิงหาคม 2564 เวลา 08.30 – 17.00 น. ห้อง 844 อาคารกาญจนาภิเษก 

       - แจ้งคำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ที่ 525/2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพ

การศึกษาภายใน คณะวิทยาการจัดการ ประจำปี 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  

        - ทำหน้าที่ ชี้แจงรูปแบบในการตรวจประเมินคุณภาพ 

       - ดำเนินการตรวจประเมินการดำเนินงานของหน่วยงานตาม วัน เวลา และ สถานที่ตามท่ีได้รับ

มอบหมาย 



   - รายงานผลการประเมิน และให้ข้อเสนอแนะแก่หน่วยงานรับการตรวจประเมินตามท่ี

เห็นสมควร 

   - รวบรวมผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ส่งงานประกันคุณภาพการศึกษา

ภายในตามกำหนด 

       - แจ้งคำสั่งคณะวิทยาการจัดการ ที่ 9/2564 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการงานประกันคุณภาพ

การศึกษาภายใน คณะวิทยาการจัดการ ประจำปีการศึกษา 2563 ทำหน้าที่รับผิดชอบ ตัวบ่งชี้งานประกันคุณการศึกษา

ภายในระดับคณะ ดังต่อไปนี้ 

   จึงเสนอให้ที่ประชุมเพ่ือโปรดทราบ  

มติที่ประชุม รับทราบ 

 

  4.6 โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564 คณะวิทยาการจัดการ จัดขึ้นใน

รูปแบบออนไลน์ วันที่ 1 กรกฎาคม 2564 สำหรับระดับหลักสูตร/สาขาวิชา สามารถดำเนินการภายใต้มาตรการ

ความปลอดภัยของมหาวิทยาลัย 

      อาจารย์พิศณี แสงสำแดง รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา แจ้งต่อที่ประชุมเรื่องการปฐมนิเทศ 

นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564 จัดขึ ้นในรูปแบบออนไลน์  Face book คือเพจของคณะวิทยาการจัดการ          

ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2564 สำหรับระดับหลักสูตร/สาขาวิชา ที่ผ่านมา 

 จึงเสนอให้ที่ประชุมเพ่ือโปรดทราบ  

มติที่ประชุม รับทราบ 

 

4.7 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “พัฒนาทักษะทางสังคม (Soft Skills) ของนักศึกษา                 
คณะวิทยาการจัดการ” สำหรับนักศึกษาชั้นปีท่ี 1 ภายใต้ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 
        อาจารย์พิศณี แสงสำแดง รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา แจ้งต่อที่ประชุมเรื่องการจัดโครงการ
“พัฒนาทักษะทางสังคม (Soft Skills) ของนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ” สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 เป็นโครงการที่
กำลังจะจัดขึ้น แต่เนื่องสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ โควิด -19 ในปัจจุบัน จึงทำให้ต้องหาแนวทางในการจัด
โครงการภายใต้มาตรการความปลอดภัยของมหาวิทยาลัย   
   จึงเสนอให้ที่ประชุมเพ่ือโปรดทราบ  

มติที่ประชุม รับทราบ     

 
 
 
 
 
 



4.8 โครงการวิศวกรสังคมเพื่อสร้างช่องทางการตลาดออนไลน์และการถ่ายภาพผลิตภัณฑ์ 
เพื่อส่งเสริมการขาย ภายใต้กรอบโครงการพัฒนาทักษะวิศวกรสังคมแก่นักศึกษาและน้อมนำศาสตร์พระราชา 
เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 
         อาจารย์พิศณี แสงสำแดง รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา แจ้งต่อที่ประชุมเรื่องโครงการวิศวกร
สังคมเพ่ือสร้างช่องทางการตลาดออนไลน์และการถ่ายภาพผลิตภัณฑ์เพ่ือส่งเสริมการขาย ภายใต้กรอบโครงการพัฒนา
ทักษะวิศวกรสังคมแก่นักศึกษาและน้อมนำศาสตร์พระราชาเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของเชื้อ โควิด-19 ในปัจจุบัน จึงทำให้ยังไมส่ามารถดำเนินโครงการได้ 
   จึงเสนอให้ที่ประชุมเพ่ือโปรดทราบ  

มติที่ประชุม รับทราบ 

 

4.9 โครงการวิทยาการจัดการสัมพันธ์ ครั้งท่ี 29 เจ้าภาพโดยมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 
      อาจารย์พิศณี แสงสำแดง รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา แจ้งต่อที่ประชุมเรื่องการจัดโครงการ 

วิทยาการจัดการสัมพันธ์ ครั้งที่ 29 เจ้าภาพโดยมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ยังไม่ทราบแนวทางในการจัดโครงการ เนื่องจาก

สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ โควิด-19 จึงทำให้ยังไม่สามารถดำเนินโครงการได้ 

   จึงเสนอให้ที่ประชุมเพ่ือโปรดทราบ  

มติที่ประชุม รับทราบ 

 

4.10 โครงการอ่ืนๆ สนับสนุนด้านกิจการนักศึกษาตามแผนปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
 อาจารย์พิศณี แสงสำแดง รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา แจ้งต่อที่ประชุมเรื่องการจัด 

โครงการอื่นๆ สนับสนุนด้านกิจการนักศึกษาตามแผนปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ตามลำดับต่อไป 
   จึงเสนอให้ที่ประชุมเพ่ือโปรดทราบ  

มติที่ประชุม รับทราบ 

 

4.11 การดำเนินการด้านศิษย์เก่าคณะวิทยาการจัดการ โดยการรวบรวมรายช่ือศิษย์เก่าจากทุก 
สาขาวิชาและจัดทำเป็นระบบเพื่อดำเนินการจัดกิจกรรม/โครงการร่วมกันในอนาคต 
        อาจารย์พิศณี แสงสำแดง รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา แจ้งต่อที ่ประชุมเรื ่องศิษย์เก่า         
คณะวิทยาการจัดการ ให้คณะฯ คัดเลือกศิษย์เก่าดีเด่น ในแต่ละสาขาละ 1 คน พร้อมข้อมูลประวัติ ผลงาน ผลการเรยีน 
ดีเด่น แล้วคณะฯ จะดำเนินการเลือกหาตัวแทนเพียง 1 คน 
   จึงเสนอให้ที่ประชุมเพ่ือโปรดทราบ  

มติที่ประชุม รับทราบ 

 

 

 

 



 
ระเบียบวาระท่ี 5    เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 

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

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

   จึงเสนอให้ที่ประชุมเพ่ือโปรดทราบ  

มติที่ประชุม 

 
ระเบียบวาระท่ี  6    เรื่องอ่ืนๆ 

   6.1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์นันทิยา  ผิวงาม  ได้แจ้งต่อที่ประชุมเรื่องแผนการรับนักศึกษาของแต่

ละหลักสูตรมอบให้แต่หลักสูตรดำเนินการต่อไป  

   จึงเสนอให้ที่ประชุมเพ่ือโปรดทราบ  

มติที่ประชุม รับทราบ     

 

    6.2 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปยิะจินต์  ปัทมดิลก ไดเ้สนอต่อที่ประชุมเรื่องการขอรับทุนวิจัย

ภายใน มอบรองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ ดำเนินการต่อไป  

   จึงเสนอให้ที่ประชุมเพ่ือโปรดทราบ  

มติที่ประชุม รับทราบ     

 

6.3 ผศ.ดร. สามารถ อัยกร  คณบดีคณะวิทยาการจัดการ เสนอต่อที่ประชุมได้แจ้งต่อที่ 

ประชุมเรื่อง ดังต่อไปนี้ 

- การจัดตั้งกองทุนคณะวิทยาการจัดการ เพ่ือมอบแก่นักศึกษาที่ได้รับผลกระทบจาก 

สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ โควิด-19  

   - การขายเสื้อของคณะวิทยาการจัดการ เพ่ือระดมทุนเข้ากองทุนคณะวิทยาการจัดการ  

   - การซื้อหนังสือเข้าห้องสมุดคณะวิทยาการจัดการ งบประมาณ 65,000 บาท งบแผ่นดิน 

2564 ขอความอนุเคราะห์ ให้แต่ละหลักสูตร ส่งรายชื่อหนังสือให้แก่ นางสาวมนัสชนก วภักดิ์เพชร ภายในวันที่ 10 

กันยายน 2564 เพื่อดำเนินการสั่งซื้อหนังสือ ต่อไป 

     จึงเสนอให้ที่ประชุมเพ่ือโปรดทราบ  

  มติที่ประชุม รับทราบ     

 

 

 

 


