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รายงานการประชุม คร้ังที่  3/2558 

คณะกรรมการบริหารประจ าคณะวิทยาการจัดการ 

เรื่อง : เกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงาน (สายวิชาการ) 

วันพุธที่ 10 มิถุนายน 2558  เวลา 13.00 น.  ณ  843 

 

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

ผู้เข้าประชุม 

1. ผศ.ดร.จติติ กิตติเลิศไพศาล  

2. ผศ.มิ่งสกุล โฮมวงศ์  

3. ผศ.นวรัตน์ สุรัติวรพัทธ์  

4. นายศักดาเดช กุลากุล  

5. นายวราธร พรหมนลิ  

6. นางนันทกาญจน์ เกิดมาลัย  

7. ผศ.ชัยยศ ณัฐอังกูร  

8. นายภคพล คติวัฒน์  

9. ผศ.อิรยา มณีเขยีว  

10. ดร.ชาติชัย อุดมกิจมงคล  

11. นางเมธาวี ยีมิน  

12 นางสุพิชญา นิลจินดา  

13. นายจิรภัทร เริ่มศรี  

14. นายวัชระ อักขระ  

15. นางสาวสุวิมล โพธิ์บุญวงษ ์  

ผู้ไม่เข้าร่วมประชุม 

1. นางสาวภัทร์ศินี แสนส าแดง ติดภาระกิจ 
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เริ่มประชุมเวลา : 13.00 น. 

 คณบดีคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ด าเนินการประชุมตามวาระต่าง ๆ ดัง

ต่อนี้ 

 

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องประธานแจ้งเพื่อทราบ 

          1.1  

ที่ประชุมรับทราบ 

 

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม  

 -ไม่มี- 

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง 

          -ไม่ม-ี 

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 

          4.1 เกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงาน (สายวิชาการ) 

 ผศ.ดร.จติติ  กิตตเิลิศไพศาล คณบดีคณะวทิยาการจัดการ แจง้ให้ที่ประชุมรับทราบ เรื่อง                                                                          

เกณฑก์ารประเมินผลการปฏิบัติงานของสายวิชาการ ตามแบบฟอร์ม รายละเอียดดังนี้ 

- ภาระงานตามพันธกิจ  (50 คะแนน) 

1. ภาระงานสอน (18 คะแนน) 

1.1 การสอน (14 คะแนน) 

1.2 การส่ง มคอ. (2 คะแนน) 

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) 

4. งานพัฒนาองค์ความรู้และงานวิชาการในลักษณะอื่น (5 คะแนน) 

5. งานพัฒนานักศึกษา (5 คะแนน) 

5.1 อาจารย์ที่ปรึกษา (3 คะแนน) 

5.2 อาจารย์นเิทศ (2 คะแนน) 
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- ภาระงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย (13 คะแนน) 

1. หนา้ที่/การรว่มปฏิบัติงานและร่วมรับผดิชอบในระดับคณะ/มหาวิทยาลัยตามที่ได้รับ

มอบหมาย (4 คะแนน) 

2. หนา้ที่/การรว่มปฏิบัติงานและร่วมรับผดิชอบในระดับศูนย์/ส านัก/ฝา่ยงานต่างๆ ตามที่ได้

มอบหมาย (4 คะแนน) 

3. รับผิดชอบตัวบ่งชีง้านประกันคุณภาพของคณะ (3 คะแนน) 

4. รับผิดชอบตัวบ่งชีง้านประกันคุณภาพของหลักสูตร (2 คะแนน) 

- การพัฒนาตนเอง (5 คะแนน) 

1. การเข้ารับการอบรม/ ประชุมวิชาการ/ ศกึษาดูงานทั้งในและนอกมหาวิทยาลัย (5 คะแนน) 

- ผลการประเมินการประกันคุณภาพคณะวิทยาการจัดการ (2 คะแนน) 

 โดยที่ประชุมมีมตปิรับแก้เพิ่มเตมิแบบฟอร์มการประเมินผลการปฏิบัติงาน (สายวิชาการ) ดังนี้ 

1. อ.ภคพล คติวัฒน์ ประธานสาขาวิชาเศรษฐศาสตรธ์ุรกิจ เสนอใหม้ีการใส่ หมายเหตุ    

การคิดช่ัวโมงการสอน  การสอน (14 คะแนน) ที่ตอ้งได้ 40 ชม./สัปดาห์ขึน้ไปได้ 14 คะแนนมวีิธีการค านวณ

อย่างไร เพื่อให้ทุกคนเข้าใจถึงวิธีการค านวณการสอนที่ถูกต้องและตรงกัน 

2. ผศ.ดร จิตติ กิตตเิลิศไพศาล คณบดีคณะวิทยาการจัดการ เสนอใหก้ารประเมินในหัวข้อ

การพัฒนาตนเอง (5 คะแนน) ใหชี้แ้จงให้ทุกคนทราบมีงบ 10,000 บาทในการพัฒนาตนเอง เพื่อเข้ารับการ

อบรมสัมมนาต่างๆ 

3. อ.เมธาวี ยีมิน ประธานสาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์และการจัดการทั่วไป เสนอให้

ในส่วนการประเมินในหัวข้อ 5.1 อาจารย์ที่ปรึกษา อยากใหค้ิดคะแนนต่างกันระหว่างอาจารย์ที่ปรึกษาภาค

ปกติ และภาค กศ.ป. ซึ่งภาค กศ.ป.จะมีการความยากกว่าในการเป็นที่ปรึกษาเนื่องจากจะต้องมกีารท า

การเทียบโอนนักศกึษา 

 

ระเบียบวาระที่ 5 อื่นๆ  

          5.1 งบการเขียนต ารา 

 ผศ.ดร.จติติ  กิตตเิลิศไพศาล คณบดีคณะวิทยาการจัดการ 

 แจ้งที่ประชุมรับทราบเรื่อง งบการเขียนต ารา ตอนนี้มีอาจารย์แจ้งความจ านงในการเขียนต ารา

ทั้งหมดจ านวน 5 เล่ม ยังขาดอีก 5 เล่ม อาจารย์สามารถแจ้งความจ านงในการเขียนต าราเรียนกับท่าน

อาจารย์วัชระ อักขระได้ที่ห้องส านักงานคณบดี คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
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           5.2 หลักสูตรการจัดการค้าปลีก  

           ผศ.ชัยยศ ณัฐอังกูร ประธานสาขาวิชาการตลาด การจัดการโลจสิติกส์ และการค้าปลีก ได้ช้ีแจง

วา่หลักสูตรการจัดการค้าปลีก สกอ.ได้รับรองอนุมัติหลักสูตรในวันที่ 28 พฤษภาคม 2558 และตอนนีม้ี

นักศึกษาสมัครเรียนแล้วจ านวน 30 คน โดยทางหลักสูตรเริ่มรับนักศกึษาในปีการศกึษา 1/2558 ส่วนเรื่อง

การจัดอาจารย์สอนจะประสานกับ ผศ.มิ่งสกุล โฮมวงศ ์ในการจัดผูส้อน 

           5.3 รายชื่อประธานหลักสูตรและประธานสาขา คณะวิทยาการจัดการ 

           อ.ศักดาเดช กุลากุล รองคณบดีฝา่ยวิชาการ ชีแ้จงให้ที่ประชุมรับทราบถึง รายชื่อประธาน

หลักสูตร และประธานสาขา รายละเอียดดังตาราง 

  

ที ่ รายชื่อหลักสูตร รายชื่อประธานหลักสูตร รายชื่อประธานสาขา 

1 รัฐประศาสนศาสตร์

บัณฑติ 

 อ.สามารถ   อัยกร 

 

- ดร.ชาติขัย  อุดมกิจมงคล 

2 บัญชบีัณฑติ  อ.จนิตนา     นทนนท์ - ผศ.วาทิน ี  ศรมีหา 

3 เศรษฐศาสตร์บัณฑติ  อ.ภคพล      คติวัฒน์ - อ.ภคพล   คตวิัฒน์ 

4 นิเทศศาสตร์บัณฑติ  อ.นันธารา   ธุรารัตน์ - อ.ภัทร์ศิน ี แสนส าแดง 

5 บริหารธุรกิจบัณฑิต  อ.วัชระ       อักขระ - ผศ.ชัยยศ    ณัฐอังกูร (สาขาวิชา  

การตลาด การจัดการโลจิสติกส์  

และการค้าปลีก) 

- ผศ.อิรยา  มณีเขยีว (สาขาวิชา

การเงนิการธนาคาร) 

- อ.เมธาวี   ยีมนิ (สาขาวิชาการ

จัดการทรัพยากรมนุษย์และการ

จัดการทั่วไป) 

- อ.สุพิชญา นลิจินดา (สาขาวิชา

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ) 
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  5.4 การกรอกข้อมูลในระบบ มคอ. รายวิชาที่หลักสูตรใช้ร่วมกัน 

           อ.นันทกาญจน์ เกิดมาลัย รองคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา ได้ชีแ้จงให้ที่ประชุมทราบถึงรายวิชา

ที่ทุกหลักสูตรบูรณาการรว่มกัน ในการจัดท า มคอ. อยากใหอ้าจารย์ผู้ควบคุมรายวิชาเขียนกิจกรรมที่ได้

ด าเนนิงานเพือ่ให้การท า มคอ.ไปในทิศทางเดียวกัน 

เลิกประชุมเวลา : 14.00 น. 

    

  

                                                                นางสาวสุวิมล โพธิ์บุญวงษ์   (จดรายงานการประชุม) 

                                                                  นายวัชระ       อักขระ         (ตรวจสอบ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รายชื่อผู้เข้าประชุม ครั้งที่  3 /2558 
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คณะกรรมการบริหารประจ าคณะวิทยาการจัดการ 

เรื่อง : เกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงาน (สายวิชาการ) 

                              วันพุธที่ 10 มิถุนายน 2558  เวลา 13.00 น.  ณ  843  
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รายชื่อผู้เข้าประชุม ครั้งที่  3 /2558 

คณะกรรมการบริหารประจ าคณะวิทยาการจัดการ 

เรื่อง : เกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงาน (สายวิชาการ) 

                             วันพุธที่ 10 มิถุนายน 2558  เวลา 13.00 น.  ณ  843  

 
 

  


