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รายงานการประชุม คร้ังที่ 1/2558 

เกณฑ์การประเมินการประกันคุณภาพการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2557 

คณะกรรมการบริหารบริหารคณะวิทยาการจัดการ 

วันอังคารที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558 เวลา 13.00 น. ณ หอ้ง 814 

----------------------------------------------------------------------- 

ผู้เข้าประชุม 

1. ผศ.ดร.จติติ กิตติเลิศไพศาล  

2. ผศ.มิ่งสกุล โฮมวงศ์  

3. นายศักดาเดช กุลากุล  

4. นายวราธร พรหมนลิ  

5. นางนันทกาญจน์ เกิดมาลัย  

6. ผศ.วาทิน ี ศรมีหา  

7. ผศ.ชัยยศ ณัฐอังกูร  

8. ดร.ชาติชัย อุดมกิจมงคล  

9. นางเมธาวี ยีมิน  

10. นายภคพล คติวัฒน์  

11. นางสุพิชญา นิลจินดา  

12. นางสาวภัทร์ศินี แสนส าแดง  

13. ผศ.อิรยา มณีเขยีว  

14. นายวัชระ อักขระ  

15. นางสาวสุวิมล โพธิ์บุญวงษ ์  

ผู้ไม่เข้าร่วมประชุม 

1. ผศ.นวรัตน์ สุรัติวรพัทธ์ ติดภาระกิจ 

 

 

 



 

เริ่มประชุมเวลา : 13.00 น. 

 คณบดีคณะวทิยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ด าเนินการประชุมตามวาระต่าง ๆ 

ดังต่อนี้ 

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องประธานแจ้งเพื่อทราบ 

          -ไม่ม-ี 

ที่ประชุมรับทราบ 

 

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม  

 -ไม่มี- 

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง 

          -ไม่ม-ี 

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 

          4.1 เกณฑ์การประเมินการประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2557   

 อ. นันทกาญจน์  เกิดมาลัย รองคณบดีฝา่ยวางแผนและพัฒนา แจง้ให้ที่ประชุมรับทราบ เรื่อง 

กรอบการประกันคุณภาพการศกึษาภายใน ระดับหลักสูตร 

หลกัสูตรในระดับปริญญาตรี เกณฑ ์4 ขอ้ (ต้องผ่านข้อ 1.1 ก่อน เพราะถ้าไม่ผ่านก็จะท าให้ข้ออื่นๆไม่ได้

รับการพิจารณา)  หลักสูตรบัณฑติศกึษา เกณฑ์ 12 ข้อ แสดงหลักฐานประกอบตัวบ่งชีต้ามเอกสาร

หมายเลข 4.1 แสดงค าสั่งคณะวิทยาการจัดการ เรื่อง แตง่ตัง้กรรมการการประกันคุณภาพการศกึษา 

ประจ าปีการศกึษา 2557  (ฉบับร่าง) เพื่อให้ที่ประชุมรับทราบแก้ไขและลงมติ  

 และแจง้ว่าทาง รศ.ปราณี จะมาตรวจเอกสารและหลักฐานให้กับทางคณะของเราก่อนท าการ

ตรวจประเมินของจรงิในวันที่ 11-12 พฤษภาคม 2558 ดังนัน้จงึต้องการให้หลักสูตรทุกหลักสูตรเตรียม

เอกสารและหลักฐานใหพ้ร้อม 

            

4.2 เกณฑ์การประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานของสายวิชาการ และสายสนับสนุน  

ผศ.ดร จิตติ กิตตเิลิศไพศาล คณบดีคณะวิทยาการจัดการ 

แจ้งที่ประชุมรับทราบถึงเกณฑก์ารตรวจประเมินตามเอกสารหมายเลข 4.2ภาระงานตามพันธกิจ 

1. ภาระงานสอน (18 คะแนน) 

1.1 การสอน (14 คะแนน) 15 คาบ 

 

 



 

 

แจ้งให้ทราบว่ามีค าสั่งว่า อาจารย์ทุกท่านจะต้องมกีารเรียนการสอนไม่ต่ ากว่า 15 คาบ ถ้าจารย์

ท่านใดไม่ครบใหไ้ปสอนวิชากลางให้ครบ 15 คาบ 

1.2 การส่ง มคอ. (2 คะแนน) จะให้คะแนนจากการจัดท า มคอ.2 ของอาจารย์ถูกต้อง ตรงเวลา

ไหมที่ก าหนดไว้หรอืไม่ และต้องรวมเป็นเล่มเดียวกันในวิชาเดียวกัน 

1.3 ผลการประเมินการจัดการเรียนการสอน (2 คะแนน) 

2. งานวิจัย (12 คะแนน) 

2.1 จ านวนงานวิจัย / ทุนวิจัยที่ได้รับ (6 คะแนน) 

2.2 การเผยแพร่งานวิจัย (6 คะแนน) 

3. งานบริการวิชาการและท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม (10 คะแนน) 

ในส่วนนีต้้องการให้ท าโครงการเดียว และต้องการให้สาขาท าร่วมกัน คอืท าเพียงโครงการเดียว

สามารถตอบโจทย์ตัวบ่งชีข้องทุกหลักสูตร 

4.งานพัฒนาองค์ความรูแ้ละงานวิชาการในลักษณะอื่นๆ (5 คะแนน) 

5.งานพัฒนานักศกึษา (5 คะแนน) 

5.1 อาจารย์ที่ปรึกษา (3 คะแนน) 

5.2 นิเทศนักศึกษา (2 คะแนน) 

6. ภาระงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย (10 คะแนน) 

7. การพัฒนาตนเอง 

จะเป็นในเรื่องการฝึกอบรมของตัวอาจารย์เอง ที่จะมาประยุกต์ใชก้ับการสอน 

8. ผลการประเมินการประกันคุณภาพและคณะวิทยาการจัดการ (5 คะแนน)        

     

4.3 รายชื่ออาจารย์ประจ าหลักสูตร  

ผศ.ดร จิตติ กิตตเิลิศไพศาล คณบดีคณะวิทยาการจัดการ แจง้ที่ประชุมรับทราบถึงรายชื่อ

อาจารย์ประจ าหลักสูตรตามเอกสารหมายเลข 4.3 เพื่อที่ประชุมจะได้ทราบถึงจ านวนอัตราว่าง และ

อัตราก าลังที่จะได้เพิ่มของคณะวิทยาการจัดการ 

ชีแ้จงว่า หลักสูตรผูป้ระกอบการไม่มกีารเปิดรับนักศกึษา จึงถือว่าหลักสูตรนีไ้ด้ถูกปิดไปแล้วไม่เป็น

หลักสูตรที่ใชใ้นการตรวจประเมินการกันคุณภาพการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2557  

อัตราก าลังที่ขาด 

1. หลักสูตรนิเทศศาสตร์     1  อัตรา 

2. แขนงวิชาการตลาด    1 อัตรา 

3. แขนงการบริหารทรัพยากรมนุษย์  2   อัตรา 

4. การจัดการธุรกิจการค้าปลีก   3 อัตรา 



 

 

4.4 แผนการรับนักศึกษา 

อ. ศักดาเดช  กุลากุล  รองคณบดีฝ่ายวิชาการ แจง้ที่ประชุมรับทราบถึงแนวทางการรับนักศกึษา

ใหม่ตามเอกสารหมายเลข 4.4 ตามที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร จะเปิดรับนักศกึษาใหม่ ภาคปกติ 

ประจ าปีการศกึษา 2558 ในระหว่างวันที่ 1 มนีาคม ถึงวันที่ 30 เมษายน 2558 ดูตามไฟล์แนบและลงมติ 

 

ระเบียบวาระที่ 5 อื่นๆ  

          5.1 การเคลียยืมไปราชการและเงนิยืมโครงการ  

 อ. วัชระ  อักขระ  หัวหนา้ส านักงานคณบดี แจง้ที่ประชุมรับทราบเรื่องการเคลียยืมไปราชการ

และเงินยมืโครงการตามเอกสารหมายเลข 5.1 

โดยก าหนดว่า  

1. หลังจากด าเนินโครงการหรือไปราชการเสร็จสิ้น ให้น าเสนอเอกสารการเคลียเงนิยืมภายใน    

5 วัน เพื่อที่ทางคณะฯจะได้การจัดท าชุดเบิกส่งเขา้งานคลังมหาวิทยาลัย ภายใน 15 วัน 

2. เมื่อผู้รับผดิชอบโครงการด าเนินโครงการเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแลว้ ให้ท่านด าเนินการจัดท า 

สรุปผลการด าเนินงาน 4 เล่ม ภายใน 15 วัน 

3. สามารถดาว์นโหลดแบบฟอร์มสรุปผลโครงการได้ที่เวบไซต์คณะ 

 

          5.2 สรุปรายละเอยีดงบประมาณประจ าปี 2558  

อ. วัชระ  อักขระ  หัวหนา้ส านักงานคณบดี แจง้ที่ประชุมรับทราบเรื่องรายละเอียดงบประมาณ

ประจ าปี 2558 ตามเอกสารหมายเลข 5.2  งบประมาณประจ าปี 2558 ดังนี้ 

 งบกลาง  580,000  บาท 

          งบแผ่นดิน  1,391,250  บาท 

งบ บ.กศ. 2,860,585  บาท 

งบ กศ.ป.  1,418,961 บาท 

รวมทั้งสิน้ 6,250,796 บาท 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

5.3 เรื่องแต่งตั้งอาจารย์ปฏิบัติหน้าที่ประจ าฝ่ายของคณะฯ 

ผศ.ดร จิตติ กิตตเิลิศไพศาล คณบดีคณะวิทยาการจัดการ แจ้งที่ประชุมรับทราบ เรื่องแตง่ตั้ง

อาจารย์ประจ าฝา่ยต่างๆ ของคณะวิทยาการจัดการ ตามที่คณะวิทยาการจัดการ ได้รับค าสั่งจาก

มหาวิทยาลัยแตง่ตั้งคณบดี และรองคณบดีใหม ่ดังนัน้เพื่อการปฏิบัติหน้าของคณะ ส าเร็จลุล่วงไปด้วยดี 

คณะวทิยาการจัดการ จึงขอแตง่ตั้งอาจารย์ประจ าฝ่ายตามเอกสารหมายเลข 5.3 เพื่อให้ปรับแก้และลง

มติ 

5.4 กิจกรรม วจ สัมพันธ์คร้ังที่ 23  

อ. วราธร  พรหมนลิ   รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา เนื่องเราจะมีการจัดกิจกรรม วจ สัมพันธ์ 

ครั้งที่ 23 ในวันที่ 20 ถึง 22 กุมภาพันธ์ 2558 ที ณ มหาวิทยาราชภัฏอุดร ซึ่งเป็นเจา้ภาพ โดยเราจะ

เดินทางอาจารย์และนักศกึษา เจา้หนา้ รวม 150 คน โดยการแขง่ขันครั้งนี้จะมีกิจกรรมประกวด        

เชยีร์ลีดเดอร์ แสตนเชียร์ การแข่งขันกีฬาต่างๆ และกิจกรรมทางวิชาการในเรื่องการเขียนแผนธุรกิจ   

โดยจะเดินทางโดยรถบัสมหาวิทยาลัย 2 คัน รถตู้ 1 คัน โดยเดินทางวันศุกร์ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2558 ซึ่งได้

มีการจัดท าหนังสือแจ้งขอเด็กไปท ากิจกรรมแก่อาจารย์ผูส้อนเรียบร้อยแลว้ ปีหน้าทางคณะวิทยาการ

จัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครจะเป็นเจา้ภาพ  

5.5 โครงการประชุมวิชาการ SNRU IC 2015  

ผศ.ดร จิตติ กิตตเิลิศไพศาล คณบดีคณะวิทยาการจัดการ เนื่องด้วยในวันที่ 24 กรกฎาคม 2558  

ทางมหาลัยจะจัดประชุมวิชาการ SNRU IC 2015 ซึ่งในงานจะมีการน าเสนอผลงานวิจัยที่เป็นภาษาอังกฤษ 

โดยมหาลัยให้คณะเสนอผลงานวิจัยคณะละ 10 ช้ินโดยน าเสนอไม่เกิน 15 นาที จงึต้องการให้อาจารย์

คณะในคณะวิทยาการจัดการ ช่วยกันน าเสนอผลงานวิจัย โดยคณะจะมีเงินสนับสนุนช่วย เพื่อจะได้เพิ่ม

คะแนนประกันของคณะวิทยาการ 

เลิกประชุมเวลา : 16.00 น. 

    

  

                                                                นางสาวสุวิมล โพธิ์บุญวงษ์   (จดรายงานการประชุม) 

                                                                 นายวัชระ       อักขระ         (ตรวจสอบ) 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

   

 

 

 

    


