
 

 

 

 
ระเบียบวาระการประชุม คณะวิทยาการจัดการ 

คร้ังที่  2/2564 

วันพฤหัสบดี ที่ 25 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2564  

เวลา 10.00 – 12.00 น. 

ณ ห้อง 844 อาคารกาญจนาภิเษก  คณะวิทยาการจัดการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 

 
ระเบียบวาระท่ี 1  เรื่องประธานแจ้งให้ท่ีประชุมรับทราบ 

    1.1 แจ้งการได้รับจัดสรรงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
    1.2 แจ้งระบบบริหารการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัย                                                        
และข้าราชการพลเรือนสังกัดคณะวิทยาการจัดการ (ตามประกาศภาระงาน พ.ศ. 2563) 
    1.3 แจ้งแผนพัฒนาความเป็นเลิศของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เพื่อพลิกโฉม
มหาวิทยาลัย (Reinventing University) 
    1.4 แจ้งตารางเวรบุคลากรคณะวิทยาการจัดการ เพ่ือร่วมกิจกรรมของมหาวิทยาลัย 
ประจำปีการศึกษา 2564 
    1.5 แจ้งการพัฒนา และเปิดหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ              
อีสปอร์ต (หลักสูตรใหม่)  
    1.6 แจ้งรายชื่อเจ้าหน้าที่พัสดุที่รับผิดชอบในการทำชุดเบิก ของแต่ละโครงการ 
งบประมาณแผ่นดิน งบประมาณรายได้ และงบประมาณ U2T ประปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
    1.7 แจ้งชุดครุภัณฑ์ประกอบการเรียนการสอนผ่านระบบออนไลน์ จากเงินเหลือจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
    1.8 การเร่งรัดและติดตามการดำเนินงาน สรุปเล่มโครงการ ประจำปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2564 
 
ระเบียบวาระท่ี 2  เรื่องรับรองรายงานการประชุม  

   ประชุมครั้งที่ 1/2564 



ระเบียบวาระท่ี 3  เรื่องสืบเนื่อง 

       - ไม่มี 

ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่องเสนอเพื่อทราบ 

         4.1 รายงานข้อมูลหลักสูตร ระดับปริญญาตรี  

         4.1 รายงานหลักสูตรที่ครบรอบปรับปรุง คณะวิทยาการจัดการ 

         4.3 รายงานอัตราสถานการณ์คงอยู่ของนักศึกษา คณะวิทยาการจัดการ 

         4.4 การปรับลดค่าบำรุงการศึกษา นักศึกษาระดับปริญญาตรี 2/2564 

         4.5 ผลการตรวจประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ ปีการศึกษา 2563            

         4.6 ทุนวิจัยที่เปิดรับ 

         4.7 อัศวินวิจัยที่ดูแลคณะวิทยาการจัดการ 

         4.8  พ้ืนที่ให้บริการวิชาการ คณะวิทยาการจัดการ  

         4.9 โครงการ U2T พ้ืนที่รับผิดชอบของคณะวิทยาการจัดการ  

ระเบียบวาระท่ี 5  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 

   - ไม่มี – 

 

ระเบียบวาระท่ี  6  เรื่องอ่ืนๆ 

     6.1 เรื่องวารสารวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



     ระเบียบวาระท่ี  1  เรื่องประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

 

1.1 แจ้งการได้รับจัดสรรงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2564 
 

ปีงบประมาณ 2564 2565 

งบประมาณแผ่นดินที่ได้รับจัดสรรจากมหาวิทยาลัย 1,063,480 1,032,000 ลดลง 
31,480 

1. โครงการสนับสนุนด้านการวิจัย 25,000 15,000 

   1.1 โครงการพัฒนาสมรรถนะการวิจัยของบุคลากร 25,000 15,000 

2. โครงการสนับสนุนด้านวิชาการ 190,000 264,000 

   2.1 โครงการแนะแนวการศึกษาต่อและสื่อประชาสัมพันธ์ 100,000 100,000 

   2.2 สนับสนุนการซื้อวัสดุตีพิมพ์และหนังสือห้องสมุด 30,000 30,000 

   2.3 โครงการพัฒนาทักษะนักศึกษาเพ่ือการทำงาน 
(ธุรกิจจำลอง) 

60,000 134,000 

4. โครงการสนับสนุนด้านการประกันคุณภาพ 30,000 110,000 

   4.1 โครงการพัฒนางานประกันคุณภาพ 0 80,000 

   4.2 โครงการเพิ่มทักษะการประกันคุณภาพ (PDCA) 10,000 10,000 

   4.3 โครงการจัดการความรู้ (KM) 20,000 20,000 

   4.4 โครงการบริหารความเสี่ยง 0 0 

5. โครงการสนับสนุนการบริหารงานคณะวิทยาการจัดการ 818,480 499,500 

   5.1 โครงการบริหารสำนักงานคณะวิทยาการจัดการ  818,480 499,500 

รวม 1,063,480 888,500 

6. โครงการสืบสานและอนุรักษ์ 
  6.1 โครงการส่งเสริมและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมคณะวิทยาการ 
  6.2 โครงการสืบสานมัดหมี่สกลธรรม สร้างอาชีพอย่างยั่งยืน  

0 
0 
0 

143,500 
43,500 

100,000 
*หมายเหต ุ  4.1 โครงการพ ัฒนางานประก ันค ุณภาพ 
ปีงบประมาณ 2564 ได้งบส่วนกลางมหาวิทยาลัย 

80,000 0 

รวมงบประมาณ 1,143,480 1,032,000 ลดลง 
111,480 

    



 
 

   ปีงบประมาณ 
 

2564 2565 

งบประมาณเงินรายได้ที่ได้รับจัดสรรจากมหาวิทยาลัย 2,202,400 2,002,100 

ลดลง 200,300 

1. โครงการมอบทุนสนับสนุนด้านการวิจัย 560,000 560,000 

2. โครงการสนับสนุนด้านวิชาการ 500,000 480,000 

   2.1 โครงการเขียนตำรา/เอกสารวิชาการเพ่ือเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ 0 0 

   2.2 โครงการส่งเสริมการพัฒนาอาจารย์และนักศึกษา 420,000 400,000 

   2.3 โครงการจัดทำวารสารคณะวิทยาการจัดการ 80,000 80,000 

3. โครงการการตรวจประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร 175,000 150,000 

4. โครงการสนับสนุนด้านกิจการนักศึกษา 260,000 220,000 

   4.1 โครงการวิทยาการจัดการสัมพันธ์ 150,000 145,000 

   4.2 โครงการสนับสนุนการทำกิจกรรมนักศึกษา คณะวจ. 80,000 75,000 

5. โครงการสนับสนุนการบริหารงาน คณะวิทยาการจัดการ 587,400 472,100 

   5.1 โครงการบริหารสำนักงาน คณะวิทยาการจัดการ  557,400 442,100 

   5.2 โครงการสัมมนาและทัศนศึกษาดูงาน  0 0 

   5.3 โครงการส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน 30,000 30,000 

6. โครงการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 120,000 120,000 

รวมงบส่วนกลางของคณะ 2,202,400 2,002,100 

ลดลง 200,300 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

จัดสรรจากส่วนกลาง 2564 2565 

สาขาวิชา 
  

จำนวน น.ศ. จำนวน น.ศ. จำนวน น.ศ. จัดสรรต่อหัว 

คงอยู่+นศ.ใหม่ 530 คงอยู่+นศ.ใหม่ 530 

รัฐประศาสนศาสตร์ 522 277,000 541 287,000 

นิเทศศาสตร ์ 105 56,000 137 73,000 

เศรษฐศาสตร์ 18 10,000 0 0 

การบัญชี 299 158,800 432 229,000 

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 193 102,600 203 108,000 

การจัดการทั่วไป 256 136,000 277 147,000 

การตลาด 122 65,000 101 54,000 

การเงินการธนาคาร 97 51,800 67 36,000 

โลจิสติกส์ 217 115,400 216 115,000 

รวมงบประมาณส่วนสาขาวิชา 1,829 972,600 1,974 989,000 

จำนวนนักศึกษาเพิ่มขึ้น 145 คน งบประมาณเพิ่มขึ้น 16,400 

หมายเหตุ - งบประมาณของสาขา เป็นงบประมาณก่อนได้รับการจัดสรรเพิ่มเติมตามจำนวนนักศึกษาจริง 

 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ  

มติที่ประชุม 

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

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

1.2 แจ้งระบบบริหารการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัย และ 

ข้าราชการพลเรือนสายวิชาการสังกัดคณะวิทยาการจัดการ (ตามประกาศภาระงาน พ.ศ. 2563) 

       เพื่อให้ระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ และ

ข้าราชการพลเรือน คณะวิทยาการจัดการ มีประสิทธิและสอดคล้องกับหลักเกณฑ์และวิธีประเมินตามประกาศ

มหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดภาระงานของผู้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ

ของผู้ดำรงตำแหน่งอาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. 2563 คณะ ฯ     

จึงขอแจ้ง 2 เรื่อง ดังนี้ 



                          1.2.1 แผนผังขั้นตอนการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัยสาย



วิชาการและข้าราชการพลเรือน คณะวิทยาการจัดการ  

 

    1.2.2 หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดภาระงานของผู้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการของผู้ดำรง 

ตำแหน่งอาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. 2563 

     ผู ้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ต้องมีภาระงานไม่น้อยกว่าสัปดาห์ละ 35 ชั ่วโมง                

ต่อภาคการศึกษาปกติ ดังนี้ 

   (1) ภาระงานสอน 

   (2) ภาระงานวิจัยและงานวิชาการอ่ืน  

   (3) ภาระงานบริการวิชาการ 

   (4) ภาระงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 

   (5) ภาระงานอื่น ๆ ที่สอดคล้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย และประกาศ ก.พ.อ. 

เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ 

   *ผู้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ต้องมีภาระงานสอนข้ันต่ำ (ชั่วโมงตามตารางสอน)  

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 65 ของภาระงานทั้งหมด กรณีภาระงานสอนขั้นต่ำไม่ครบ ให้ใช้ภาระงานอ่ืนตามข้อ (2) 

(3) (4) และ (5) มาชดเชยได้ ทั้งนี้เป็นไปตามความเห็นชอบของประธานสาขาวิชาและคณบดี 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ  

มติที่ประชุม 

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

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

 

1.3 แจ้งแผนพัฒนาความเป็นเลิศของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เพื่อพลิกโฉม 

มหาวิทยาลัย (Reinventing University) 

     สืบเนื่องจากประกาศกฎกระทรวง การจัดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2564 ข้อ 3  
ให้จัดสถาบันอุดมศึกษาเป็นกลุ่ม ดังต่อไปนี้ 

     (1) กลุ่มพัฒนาการวิจัยระดับแนวหน้าของโลก 
     (2) กลุ่มพัฒนาเทคโนโลยีและส่งเสริมการสร้างนวัตกรรม 
     (3) กลุ่มพัฒนาชุมชนท้องถิ่นหรือชุมชนอื่น 
     (4) กลุ่มพัฒนาปัญญาและคุณธรรมด้วยหลักศาสนา 
     (5) กลุ่มผลิตและพัฒนาบุคลากรวิชาชีพและสาขาจำเพาะ 
     (6) กลุ่มอ่ืนตามที่รัฐมนตรีประกาศกำหนด 



       ตามแผนพัฒนาความเป็นเล ิศของมหาว ิทยาล ัยราชภัฏสกลนคร เพื ่อพลิกโฉม
มหาวิทยาลัย (Reinventing University) สรุป ดังนี้ 
       มหาวิทยาลัยได้กำหนดจุดเน้นตามสาขาความเชี่ยวชาญที่จะพัฒนาในระยะ 5 ปี  
(พ.ศ 2566 – 2570) ไว้จำนวน 4 ประเด็น ที่มีความสอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่น ได้แก่ 
       1. การพัฒนาเกษตรอินทรีย์และอาหารปลอดภัย 
       2. การพัฒนาเด็กปฐมวัย วัยแรงงาน และผู้สูงอายุแบบบูรณาการ 
       3. การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 
       4. การพัฒนากลุ่มวิสาหกิจเริ่มต้น (Startup) และผู้ประกอบการสร้างสรรค์  
(Creative Entrepreneur) 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ  

มติที่ประชุม 

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

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

1.4 เป้าหมายของการพลิกโฉมสถาบันอุดมศึกษา 
       ภายในปี 2570 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครเป็นมหาวิทยาลัยเชิงพ้ืนที่อย่างสมบูรณ์
แบบเพ่ือนำไปสู่สุขภาวะและพันธกิจสัมพันธ์ (University of Wellbeing and Engagement. UWE) ด้วย
การสร้าง “ความแข็งแกร่งจากภายใน” มุ่งเน้นการผลิตบัณฑิต 4.0 สู่ศตวรรษท่ี 21 “บัณฑิตเป็นคนดีมีจิต
สาธารณะและทักษะวิชาชีพ” โดยเป็นครูที่สร้างสรรค์ มีบทบาทเป็นผู้แนะนำ และอำนวยความสะดวกในการ
เรียนการสอน (Coaching & Facilitator Teacher) เป็นผูป้ระกอบการสร้างสรรค์ คือ เป็นผู้ประกอบการที่
สร้างและใช้นวัตกรรม (Innovative Entrepreneur) เป็นเกษตรกรสร้างสรรค์ คือเป็นเกษตรกรที่สร้างและใช้
นวัตกรรม (Innovative Farmer) และเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง (Active Citizen) ตลอดจนการสร้างชุมชน
พ่ึงตนเองได้ (สร้างคน สร้างการเรียนรู้ สร้างการเปลี่ยนแปลง) พร้อมการขับเคลื่อนชุมชนให้เข้มแข็งและยั่งยืน 
โดยดำเนินการ ดังนี้ 
   1) การพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน 
   2) การพัฒนาและแสวงหาบุคลากร 
   3) ความเป็นนานาชาติ 
   4) การบริหารงานวิจัยและนวัตกรรม 
   5) การสร้างแพลทฟอร์มความร่วมมือ 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ  

มติที่ประชุม 



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

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

1.5 แจ้งตารางเวรบุคลากรคณะวิทยาการจัดการเพื่อร่วมกิจกรรมของมหาวิทยาลัย  
ประจำปีการศึกษา 2564  

      สืบเนื่องจากมติท่ีประชุมคณะวิทยาการจัดการ ครั้งที่ 1/2562 ได้เห็นชอบให้สำนักงาน 
คณบดีฯ จัดทำตารางเวรบุคลากรและคณะวิทยาการจัดการประจำทุกปีการศึกษา เพื่อจัดลำดับบุคลากรเข้า
ร่วมกิจกรรมของมหาวิทยาลัยฯ ดังนั้นในภาคเรียนที่ 2/2564 หากมีการแจ้งจากส่วนกลางมาที่คณะวิทยาการ
จัดการ  คณะฯขออนุญาตแจ้งบุคลากรร่วมงานตามลำดับคิวใหม่ในภาคเรียนที่ 2/2564 ที่ผ่านมา  โดย
มอบหมายให้ คุณผการัตน์ ทิพวัง หัวหน้าสำนักงานคณบดี เป็นผู้รับผิดชอบดำเนินการ 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ  

มติที่ประชุม 

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

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

1.6 แจ้งการพัฒนา และเปิดหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอีสปอร์ต  
(หลักสูตรใหม่) 

     E-Sport เริ่มเป็นที่ยอมรับมากข้ึน จนมีหลักสูตรระดับมหาวิทยาลัยโดยมีเครื่องยืนยันย้ำ 

เตือนความมั่นใจอีกหนึ่งสิ่ง นั่นคือการเคลื่อนไหวของภาครัฐที่หันมาให้ความสำคัญกับกีฬา E-Sport มากขึ้น 

จนสร้างความเปลี่ยนแปลงให้เกิดกับคนไทยทั้งประเทศในด้านทัศนคติที่มีต่อเกมกีฬา E-Sport ว่ามันสามารถ

เป็นอาชีพท่ีมั่นคงได้อีกหนึ่งอาชีพในอนาคต โดยกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาได้บรรจุให้ E-Sport เป็นกีฬา

เพ่ือการแข่งขันอีกชนิดหนึ่ง ด้วยแรงกระเพ่ือมนี้เองที่ทำให้เหล่ามหาวิทยาลัยชั้นนำ ได้สร้างหลักสูตรการเรียน

ที่เกี่ยวข้องกับ E-Sport ขึ้นมารองรับนักศึกษา เพื่อจบออกมาเป็นบุคลากรที่มีคุณภาพของอุตสาหกรรมนี้ใน

อนาคตทันที ไม่ว่าจะเป็น คณะดิจิทัลมีเดีย มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาลัยครีเอทีฟดีไซน์ แอนด์ เอ็นเตอร์เทน

เมนต์เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ และคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยกรุงเทพ  

      ธุรกิจไทยที่ได้ประโยชน์จากแนวโน้มการเติบโตของ E-Sport 

จากมูลค่าตลาดของวงการ E-Sport ที่สูงถึง 45,000 ล้านบาท ทำให้มีธุรกิจ

มากมายที่น่าจับตามอง ในการลงทุนอุตสาหกรรมครั้งนี้ ไม่ว่าจะเป็น  

1.6.1 ลงทุนสปอนเซอร์ วงการ E-Sport อยู่ได้ด้วยการลงทุนจากแบรนด์ต่างๆ เข้า

มาซัพพอร์ตทั้งเงินรางวัล การจัดงาน และการให้ความดูแลนักกีฬาต่างๆ นั่นเอง ซึ่งแน่นอนว่าแลกกับชื่อเสียง

ของแบรนด์ที่จะได้รับกลับไป นับว่าคุ้มค่าอย่างมากสำหรับการลงทุนครั้งนี้  



1.6.2 ธุรกิจอุปกรณ์ การแข่งขัน E-Sport ต้องใช้อุปกรณ์มากมาย ไม่ว่าจะเป็น

สมาร์ตโฟน เก้าอ้ีเกมเมอร์ คีย์บอร์ดเกมเมอร์ หน้าจอ เมาส์ รวมถึงแท็บเล็ต หรือ PC โน้ตบุ๊กต่าง ๆ ซึ่ง

อุปกรณ์เหล่านี้จะได้รับความนิยมและเกิดความต้องการที่มากกว่าเดิม  

1.6.3 ธุรกิจอินเทอร์เน็ตคาเฟ่ ร้านอินเทอร์เน็ตคาเฟ่จะกลายเป็นสถานที่ฝึกซ้อม

สำหรับนักกีฬา E-Sport ที่ทุนน้อย แต่อยากได้คอมสเปคแรงไว้ใช้ฝึกซ้อมฝีมือ ทำให้พฤติกรรมผู้ใช้บริการร้าน

เหล่านี้เปลี่ยนแปลงไป จากเล่นแค่ 1 ชั่วโมง หรือใช้ในการท่องเว็บไซต์ จะกลายเป็นว่ามีนักกีฬา E-Sport ใช้

บริการมากขึ้น    

ด้วยโอกาสดังกล่าวคณะวิทยาการจัดการจึงเริ่มพัฒนาหลักสูตร หลักสูตร

บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอีสปอร์ต (หลักสูตรใหม่) พ.ศ. ............. 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ  

มติที่ประชุม 

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

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

1.7 ชุดครุภัณฑ์ประกอบการเรียนการสอนผ่านระบบออนไลน์ จากเงินเหลือจ่ายประจำปี 
งบประมาณ พ.ศ. 2564  คณะวิทยาการจัดการ  (เอกสารประกอบ 1.7) 

     จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ  

มติที่ประชุม 

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

.................................................................................. ............................................................................................  
  1.8 การเร่งรัดและติดตามการดำเนินงาน สรุปเล่มโครงการ ของปีงบประมาณ 2564 

     จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ  

มติที่ประชุม 

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

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

ระเบียบวาระท่ี 2  เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 1/2564 

   ตามท่ีได้ประชุมคณะวิทยาการจัดการ ครั้งที่ 1/2564 โดยการประชุมผ่านอิเล็กทรอนิกส์  

และประชุมที่ห้อง 844 คณะวิทยาการจัดการ อาคารกาญจนาภิเษก คณะวิทยาการจัดการ เมื่อศุกร์ที ่ 9 

กรกฎาคม พ.ศ.2564 เวลา 13.00 – 16.30 น. ฝ่ายเลขานุการคณะวิทยาการจัดการ ได้จัดทำรายงานการ

ประชุม พร้อมนำขึ้นบนเว็ปไซต์ของคณะวิทยาการจัดการ  



   จึงนำเสนอท่ีประชุม เพ่ือโปรดพิจารณารับรองรายงานการประชุมที่ประชุม ครั้งที่ 1/2564  
        ที่ประชุม 

   รับรองรายงานการประชุม โดยไม่มีการแก้ไข 

   รับรองรายงานการประชุม โดยมีการแก้ไข ดังนี้ 
............................................................................................................................. ................................................. 
............................................................................................................................. ................................................. 
 

ระเบียบวาระท่ี 3  เรื่องสืบเนื่อง 

     - ไม่มี - 

 

ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่องเสนอเพื่อทราบ 

    4.1 งานรองคณบดีฝ่ายวิชาการ 

          4.1.2 รายงานข้อมูลหลักสูตร ระดับปริญญาตรี  

     จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ  

มติที่ประชุม 

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

.................................................................................. ............................................................................................  
          4.1.2 รายงานหลักสูตรที่ครบรอบปรับปรุง  

         จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ  

มติที่ประชุม 

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

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

          4.1.3 รายงานอัตราสถานการณ์คงอยู่ของนักศึกษา  

     จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ  

มติที่ประชุม 

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

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



          4.1.4 การปรับลดค่าบำรุงการศึกษา นักศึกษาระดับปริญญาตรี 2/2564 

         จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ  

มติที่ประชุม 

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

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

4.2 งานรองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ 

       4.2.1 ผลการตรวจประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ ปีการศึกษา 63 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ  

มติที่ประชุม 

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

.................................................................................. ............................................................................................  
       4.2.2 ทุนวิจัยที่เปิดรับ 

      จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ  

มติที่ประชุม 

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

.................................................................................. ............................................................................................  
       4.2.3 อัศวินวิจัยที่ดูแลคณะวิทยาการจัดการ 

        นางสาวอัสฉรา  นามไธสง  นักวิจัยสถาบันวิจัยและพัฒนา  

     โทร.098-1055434  Line ID aon_aschara 

      จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ  

มติที่ประชุม 

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

.................................................................................. ............................................................................................  
     4.2.4  พ้ืนที่ให้บริการวิชาการ คณะวิทยาการจัดการ ตำบลเหล่าโพนค้อ  

อ.โคกศรีสุพรรณ จ.สกลนคร 

     จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ  

มติที่ประชุม 

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

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



       4.2.5 โครงการ U2T พ้ืนที่รับผิดชอบของคณะวิทยาการจัดการ  

     1. ต.ท่าก้อน            อ.อากาศอำนวย   จังหวัดสกลนคร 

     2. ต.พันนา   อ.สว่างแดนดิน  จังหวัดสกลนคร 

     3. ต.เหล่าโพรค้อ  อ.โคกศรีสุพรรณ  จังหวัดสกลนคร 

     4. ต.บ้านแป้น   อ.โพนนาแก้ว   จังหวัดสกลนคร 

     5. ต.แมดนาท่ม   อ.โคกศรีสุพรรณ  จังหวัดสกลนคร 

     6. ต.โตงขอบ   อ.โคกศรีสุพรรณ  จังหวัดสกลนคร 

     7. ต.สว่าง            อ.พรรณานิคม   จังหวัดสกลนคร 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ  

มติที่ประชุม 

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

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

4.3 รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา  

     4.3.1 โครงการของฝ่ายพัฒนานักศึกษา คณะวิทยาการจัดการ มีดังนี ้
  - การมอบทุนการศึกษาเพ่ือช่วยเหลือนักศึกษาท่ีได้รับผลกระทบจากโควิด-19 

เนื่องในโอกาสที่คณะวิทยาการจัดการครบรอบ 36 ปี โดยได้รับความอนุเคราะห์เงินบริจาคจากบุคลากรของ
คณะและจากบุคคลทั่วไป ทางฝ่ายพัฒนานักศึกษาและฝ่ายวิชาการได้ร่วมกันคัดเลือกด้วยการสัมภาษณ์แบบ
ออนไลน์และได้นักศึกษารับทุนทั้งหมด 10 คน ทุนละ 5,000 บาท และได้มีการมอบทุนการศึกษาทั้งแบบ
นักศึกษามารับด้วยตนเองและเดินทางไปมอบที่บ้านของนักศึกษาแล้ว 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ  

มติที่ประชุม 

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

........................................................................................................................................... ................................... 
  - คณะวิทยาการจัดการมีการจัดทำเสื้อที่ระลึก 36 ปี จำหน่ายแก่บุคลากรและ 

บุคคลทั่วไป โดยรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายจะนำไปเป็นทุนการศึกษาเพื่อช่วยเหลือนักศึกษาที่ได้รับผลกระทบ

จากโควิด-19 เพิ่มเติมจากที่ให้ไปแล้ว โดยในตอนนี้อยู่ระหว่างจัดทำเสื้อในรอบ 2 และเมื่อได้ยอดเงินแน่นอน

จะทำการมอบทุนให้กับนักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกและอยู่ในลำดับถัดไป 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ  

มติที่ประชุม 



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

..............................................................................................................................................................................  
 - การจัดกิจกรรมศิษย์เก่าดีเด่นของคณะวิทยาการจัดการ เป็นการนำเสนอ 

ผ่านรูปภาพที่แสดงถึงความประทับใจของศิษย์เก่าที่มีต่อคณะ และข้อคิดท่ีมอบให้กับรุ่นน้อง โดยมีการโพสรูป

ภาพผ่านเฟซบุ๊คเพจของคณะวิทยาการจัดการตั้งแต่เดือนตุลาคม และทางฝ่ายพัฒนานักศึกษามีกิจกรรมที่จะ

ดำเนินต่อไปเป็นการแนะนำศิษย์ป ัจจุบันที ่ม ีความโดดเด่นของแต่ละสาข าวิชาผ่านเฟซบุ ๊คเพจของ             

คณะวิทยาการเช่นกัน 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ  

มติที่ประชุม 

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

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

ระเบียบวาระท่ี 5  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 

   - ไม่มี – 

 

ระเบียบวาระท่ี  6  เรื่องอ่ืนๆ 

     6.1 เรื่องวารสารวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 

 

 

 


