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รายงานการประชุมคณะวิทยาการจัดการ 

คร้ังที่ 2/2558 

วันพฤหัสบดีที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2558 เวลา 09.30 น. ณ ห้อง 844 

 

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

ผู้เข้าประชุม  

1. รศ.ดร.ชนินทร์ วะสนีนท์ 

2. ผศ.ชาคริต ชาญชิตปรีชา 

3. ผศ.ดร.จติติ กิตติเลิศไพศาล 

4. ผศ.มิ่งสกุล โฮมวงศ์ 

5. ผศ.นันทิยา  ผวิงาม 

6. ผศ.วาทินี ศรมีหา 

7. ผศ.นวรัตน์ สุรัติวรพันธ์ 

8. ผศ.อิรยา มณีเขยีว 

9. นางธิตมิา รจนา 

10.นายศักดาเดช กุลากุล 

11.นายวราธร พรหมนลิ 

12.นางสุพิชญา นิลจินดา 

13.นางนันทกาญจน์ เกิดมาลัย 

14.นางสาวสริิภาพร ยืนสุข 

15.ดร.เด่นชัย สมปอง 

16.นางเมธาวี ยีมิน 

17.นายสามารถ อัยกร 

18.นางจนิตนา จันทนนท์ 

19.ดร.ชาติชัย อุดมกิจมงคล 

20.นายศุภมติร บุญทา 

21.นางสาวปิยพัชร วิมลโสภณกิตติ 
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22.ดร.สัญญาศรณ์ สวัสดิ์ไธสง 

23.นายวัชระ อักขระ 

24.นางสาวรุจิรา จงคล้ายกลาง 

25.นางสาวภัทร์ศนิี แสนส าแดง 

26.นางสาวนันธารา ธุรารัตน์ 

27.นางสาวดวงฤดี อิ่มบุญสุ 

28.นายเกริกไกร ปริญญาพล 

29.นายอรรฆเดช อุปชัย 

30.นางพิศณี พรหมเทพ 

31.นายจิรภัทร เริ่มศรี 

32.นางนาฎลดา เรืองชาญ 

33.นางสาวสายป่าน จักษุจนิดา 

34.นางสาวเจตรัมภา พรหมทะสาร 

35.นางสาวเพชรวรรณ วรรัตนธรรม 

36.นางสาวชฎาพร แนบชดิ 

37.นางสาวลฎาภา ศรพีสุดา 

38.นางสาวสุวิมล โพธิ์บุญวงษ ์

39.นางผการัตน์ ทิพวัง 

40.นายสุเทพ จันทร์ชนะ 

41.นายประภัสศลิป์ นามเสนา 

42.นายธิตพิงษ์ สมจันทร์ 

43.นายปรัชญา สาระทรัพย์ 

44.นางสาวภัทรา บูรณะเนตร 

45.นางศุลีพร อนันตธรรัตน์ 

46.นางสาวศศภิา ชวพันธ์ 

47.นางสาวมนัสชนก วภักดิ์เพชร 

ผู้ไม่เข้าร่วมประชุม 

1. ผศ.ชัยยศ ณัฐอังกรู ติดภารกิจ 

2. ผศ.เกษร ขาวสีจาน ติดภารกิจ 
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3. ผศ.อรทัย พันสวรรค์ ติดภารกิจ 

4. นายภคพล คติวัฒน์ ติดภารกิจ 

5. นายชาญชัย ศุภวิจติรพันธ์ ติดภารกิจ 

6. ดร.ปิยะจินต์ ปัทมดิลก ติดภารกิจ 

7. นางปูริดา กล้าประเสริฐ ติดภารกิจ 

8. นางจรีะนันต์ เจริญรัตน์ ติดภารกิจ 

9. นางสาวประภัสสร ดาวะเศรษฐ์ ติดภารกิจ 

10. นายชัยณรงค์ พูลเกษม ติดภารกิจ 

11. นางสุพิชญา นิลจินดา ติดภารกิจ 

12. ผศ.ปิยะวดี ยอดนา ติดภารกิจ 

เริ่มประชุมเวลา  09.30 น. 

 ผศ.ดร.จติติ กิตติเลิศไพศาล คณบดีคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 

ด าเนนิการประชุมตามวาระต่าง ๆ ดังต่อนี้ 

 

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องประธานแจ้งเพื่อทราบ 

1.1 การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร (อ. ศักดาเดช   กุลากุล) 

อ.ศักดาเดช  กุลากุล รองคณบดีฝ่ายวิชาการ ช้ีแจ้งให้ที่ประชุมรับทราบถึงเกณฑ์การปรับปรุง

หลักสูตร คณะวทิยาการจัดการ (รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข 1.1 การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร) 

มตปิระชุม รับทราบ 

1.2 แผนการรับนักศกึษา ปีการศึกษา 1 / 2558 รอบทั่วไป (อ. ศักดาเดช   กุลากุล) 

อ.ศักดาเดช  กุลากุล รองคณบดีฝ่ายวิชาการ ช้ีแจ้งให้ที่ประชุมรับทราบถึงแผนการรับนักศกึษา         

ปีการศึกษา 1 / 2558 รอบทั่วไป คณะวทิยาการจัดการ (รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข 1.2 แผนการ

รับนักศกึษา ปีการศกึษา 1 / 2558 รอบทั่วไป) 

มตปิระชุม รับทราบ 

          1.3 แบบส ารวจ/สอบถามความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑติ (อ. ศักดาเดช   กุลากุล) 

     แบบสอบถามภาวะการมีงานท าของบัณฑติ 

อ.ศักดาเดช  กุลากุล รองคณบดีฝ่ายวิชาการ ช้ีแจ้งให้ที่ประชุมรับทราบถึงการตดิตามและเมินผล

แบบส ารวจ/สอบถามความพึงพอใจของผูใ้ช้บัณฑิต ของคณะวทิยาการจัดการ (รายละเอียดตามเอกสาร

หมายเลข 1.3 แบบส ารวจ/สอบถามความพึงพอใจของผูใ้ช้บัณฑิต และ แบบสอบถามภาวะการมงีานท า

ของบัณฑิต) 

มตปิระชุม รับทราบ 



 

 

- 4 - 

 

 

          1.4 การจัดท า มคอ. 3 ,5 ,7 (อ. ศักดาเดช   กุลากุล) 

อ.ศักดาเดช  กุลากุล รองคณบดีฝ่ายวิชาการ ช้ีแจ้งให้ที่ประชุมรับทราบถึงเกณฑ์การปรับปรุง

หลักสูตร คณะวทิยาการจัดการ (รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข 1.4 ตัวอย่างการจัดท า มคอ. 3 ,5 ,7) 

มตปิระชุม รับทราบ 

          1.5 ค าสั่งแต่งตั้งกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาประจ าปี การศึกษา2557 

(อ.นันทกาญจน์  เกิดมาลัย) 

อ.นนัทกาญจน์  เกิดมาลัย รองคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา ชี้แจง้ใหท้ี่ประชุมรับทราบถึงค าสั่ง

แตง่ตัง้กรรมการประกันคุณภาพการศกึษาประจ าปี การศกึษา 2557 คณะวทิยาการจัดการ (รายละเอียด

ตามเอกสารหมายเลข 1.5  (ร่าง) ค าสั่งแต่งตัง้คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาประจ าปี การศกึษา

2557) 

ที่ประชุม  พิจารณาค าสั่งแต่งตัง้คณะกรรมการประกันคุณภาพการศกึษาประจ าปี การศกึษา

2557 

          1.6 ปฏิทินการปฏิบัติงานประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2557 คณะวิทยาการ

จัดการ (อ.นันทกาญจน์  เกิดมาลัย) 

อ.นันทกาญจน์  เกิดมาลัย รองคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา ชีแ้จง้ใหท้ี่ประชุมรับทราบถึงปฏิทิน

การปฏิบัติงานประกันคุณภาพการศกึษา ปีการศกึษา 2557 คณะวิทยาการจัดการ (รายละเอียดตาม

เอกสารหมายเลข 1.6 ปฏิทนิการปฏิบัติงานประกันคุณภาพการศกึษา ปีการศกึษา 2557 คณะวิทยาการ

จัดการ) 

มตปิระชุม รับทราบ 

          1.7 รายงานการประเมินตนเองรอบ (SAR)รอบ 9 เดือน (อ.นันทกาญจน์  เกิดมาลัย) 

 อ.นันทกาญจน์  เกิดมาลัย รองคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา ชี้แจง้ใหท้ี่ประชุมรับทราบถึง

รายงานการประเมินตนเองรอบ (SAR)รอบ 9 เดือน คณะวทิยาการจัดการ รายละเอียดตามเอกสาร

หมายเลข 1.7 (รายงานการประเมินตนเองรอบ (SAR)รอบ 9 เดือน) และขอให้ผูร้ับผดิชอบตามตัวบ่งชี้       

ช่วยกรอกข้อมูลรายงานรอบ 9 เดอืน เพื่อทางฝ่ายประกันจะได้รวบรวมส่งฝ่ายประกันคุณภาพการศกึษา 

มหาลัยราชภัฏสกลนคร 

มตปิระชุม รับทราบ 

          1.8 ร่างแผนกลยุทธ์/แผนยุทธศาสตร์ (อ.นันทกาญจน์  เกิดมาลัย) 

 อ.นันทกาญจน์  เกิดมาลัย รองคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา ชี้แจง้ใหท้ี่ประชุมรับทราบถึงร่าง

แผนกลยุทธ์/แผนยุทธศาสตร์ คณะวทิยาการจัดการ (รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข 1.8 ร่างแผนกล

ยุทธ์/แผนยุทธศาสตร)์ เพื่อใหท้ี่ประชุมตรวจสอบความถูกต้อง 
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ที่ประชุม พิจารณาร่างแผนกลยุทธ์/แผนยุทธศาสตร์ 

 

 1.9 การประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากร (คณบดี) 

 ผศ.ดร.จติติ  กิตตเิลิศไพศาล คณบดีคณะวิทยาการจัดการ ชี้แจ้งใหท้ี่ประชุมรับทราบถึงเกณฑ์การ

ประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากร คณะวิทยาการจัดการ เพื่อให้บุคลากรภายในคณะฯ ทราบถึง

หลักเกณฑ์ในการในประเมินผลการปฏิบัติงาน ของอาจารย์ และ เจา้หนา้ที่รายละเอียดตามเอกสาร

หมายเลข 1.9 (การประเมนิผลการปฏิบัติราชการของบุคลากร) 

มตปิระชุม รับทราบ 

1.10 การถ่ายเอกสารของคณะวิทยาการัดการ (คณบดี) 

 ผศ.ดร.จติติ  กิตตเิลิศไพศาล คณบดีคณะวิทยาการจัดการ ชี้แจ้งใหท้ี่ประชุมรับทราบถึงค่าใช้จา่ย

ในการถ่ายเอกสาร ของคณะวิทยาการัดการ ทีม่ันสูงขึ้นซึ่งจะลดค่าใช่จ่ายส่วนนีล้ง โดยจะก าหนดค่าใช้จ่าย

ในการถ่ายเอกสารคนละ 2,000 บาท ซึ่งค่าถ่ายเอกตามเอกสารหมายเลข 1.10                                            

(รายการการถ่ายเอกสารของคณะวิทยาการัดการ) 

ที่ประชุม รับทราบ 

1.11 การใช้หมกึของคณะวิทยาการจัดการ (คณบดี) 

 ผศ.ดร.จติติ  กิตตเิลิศไพศาล คณบดีคณะวิทยาการจัดการ ชี้แจ้งใหท้ี่ประชุมรับทราบถึงค่าใช้จา่ย

ในการใชห้มกึของคณะฯ ซึ่งอยากใหทุ้กคนประหยัดลง (รายละเอียดการใชห้มึกของคณะวทิยาการจัดการ

ตามเอกสารหมายเลข 1.11 การใชห้มกึของคณะวิทยาการจัดการ) 

มตปิระชุม รับทราบ 

1.12 การเบิกจ่ายงบประมาณโครงการบริหารส านักงานคณะวิทยาการจัดการ (คณบดี) 

 ผศ.ดร.จติติ  กิตตเิลิศไพศาล คณบดีคณะวิทยาการจัดการ ชี้แจ้งใหท้ี่ประชุมรับทราบถึงเกณฑ์การ

เบิกจ่ายงบประมาณโครงการบริหารส านักงานคณะวิทยาการจัดการ รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข 

1.12 (การเบิกจ่ายงบประมาณโครงการบริหารส านักงานคณะวทิยาการจัดการ) 

ที่ประชุม รับทราบ 

1.13 การศึกษาดูงาน (คณบดี) 

 ผศ.ดร.จติติ  กิตตเิลิศไพศาล คณบดีคณะวิทยาการจัดการ ชี้แจ้งใหท้ี่ประชุมรับทราบถึงวันที่ศึกษา

ดูงาน ของคณะวิทยาการจัดการ  ระหว่างวันที่ 27-30 เมษายน 2558 (รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข 

1.13 การศกึษาดูงานคณะวิทยาการจัดการ) 

มตปิระชุม รับทราบ 
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1.14 เร่งรัดการใช้งบประมาณ คณะวิทยาการจัดการ (คณบดี) 

ผศ.ดร.จติติ  กิตตเิลิศไพศาล คณบดีคณะวิทยาการจัดการ ชี้แจ้งใหท้ี่ประชุมรับทราบถึงเกณฑก์าร

ใช้จ่ายงบประมาณ ของคณะวิทยาการจัดการ จงึอยากให้บุคลากรที่ยังไม่ได้ด าเนินโครงการเร่งรัดการใช้

งบประมาณ ให้เรียบร้อยตามที่วางไว้ (รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข 1.14 เร่งรัดการใช้งบประมาณ 

คณะวทิยาการจัดการ) 

มตปิระชุม รับทราบ 

1.15 ต าราวิชาการ ประจ าปี 2558 (คณบดี) 

ผศ.ดร.จติติ  กิตตเิลิศไพศาล คณบดีคณะวิทยาการจัดการ ชี้แจ้งใหท้ี่ประชุมรับทราบถึงเกณฑ์การ

เขียนต าราวิชาการ ประจ าปี 2558  คณะวทิยาการจัดการ เพื่อให้อาจารย์ทราบและด าเนินการเขียนต ารา

วิชาการ เพื่อรองรับการเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการ (รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข 1.15 ต าราวิชาการ 

ประจ าปี 2558) 

ที่ประชุม รับทราบ 

1.16 ภาระงานสอน (คณบดี) 

ผศ.ดร.จติติ  กิตตเิลิศไพศาล คณบดีคณะวิทยาการจัดการ ชี้แจ้งใหท้ี่ประชุมรับทราบถึงเกณฑ์

ภาระงานสอน คณะวทิยาการจัดการ ตอ้งมอีย่างนอ้ย 15 คาบ ตามเกณฑท์ี่มหาลัยก าหนด (รายละเอียด

ตามเอกสารหมายเลข 1.16 ภาระงานสอน) 

มตปิระชุม รับทราบ 

1.17 รายงานผลการด าเนินโครงการ (คณบดี) 

ผศ.ดร.จติติ  กิตตเิลิศไพศาล คณบดีคณะวิทยาการจัดการ ชี้แจ้งใหท้ี่ประชุมรับทราบว่า

ผูร้ับผิดชอบโครงการด าเนินการโครงการเสร็จ ให้ด าเนินจัดท ารายงานผลการด าเนินโครงการ ส่งส านักงาน

คณบดี เพื่อรวบรวมส่งมหาวิทยาลัยต่อไป (รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข 1.17 รายงานผลการด าเนิน

โครงการ) 

มตปิระชุม รับทราบ 

1.18 การเดินทางไปราชการ/อบรม (คณบดี) 

ผศ.ดร.จติติ  กิตตเิลิศไพศาล คณบดีคณะวิทยาการจัดการ ชี้แจ้งใหท้ีป่ระชุมรับทราบเกณฑก์าร

เดินทางไปราชการ/อบรม ของบุคลากรคณะวิทยาการจัดการเมื่อได้เดินทางไปอบรมหรือไปสัมมนาเพื่อเพิ่ม

วิชาความรูใ้ห้กรอกแบบฟอร์มความรูท้ี่ได้รับ เพื่อเป็นหลักฐานส าหรับการฝกึอบรมของตัวบุคลากร และใช้

ในการประเมิน (รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข 1.18 การเดินทางไปราชการ/อบรม) 

มติประชุม รับทราบ 
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1.19 รายวิชาที่สอนเหมือนกัน (คณบดี) 

ผศ.ดร.จติติ  กิตตเิลิศไพศาล คณบดีคณะวิทยาการจัดการ ชี้แจ้งใหท้ี่ประชุมรับทราบถึงเกณฑ์ของ

รายวิชาที่สอนเหมอืนกัน ว่าอยากใหก้ าหนดการออกข้อสอบ การสอน การให้คะแนนให้เป็นไปในแนวทาง

เดียวกัน และเพื่อตอบโจทย์ทางประกันคุณภาพ (รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข 1.19 (รายวิชาที่สอน

เหมอืนกัน) 

มตปิระชุม รับทราบ 

1.20 เรื่อง เกรด (คณบดี) 

ผศ.ดร.จติติ  กิตตเิลิศไพศาล คณบดีคณะวิทยาการจัดการ ชี้แจ้งใหท้ีป่ระชุมรับทราบถึงเกณฑก์าร

ส่งเกรดของอาจารย์ให้ทันตามก าหนด (รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข 1.20 เกรด) 

มตปิระชุม รับทราบ 

1.21 ทุนวิจัย (คณบดี) 

ผศ.ดร.จติติ  กิตตเิลิศไพศาล คณบดีคณะวิทยาการจัดการ ชี้แจ้งใหท้ี่ประชุมรับทราบถึงเกณฑก์าร

ขอทุนวิจัย คณะวทิยาการจัดการ (รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข 1.21 ทุนวิจัย) 

มตปิระชุม รับทราบ 

1.22 การจัดท าเสื้อคณะวิทยาการจัดการ (คณบดี) 

ผศ.ดร.จติติ  กิตตเิลิศไพศาล คณบดีคณะวิทยาการจัดการ ชี้แจ้งใหท้ี่ประชุมรับถึงการจัดท าเสื้อ

คณะ เพื่อเวลาไปราชการศึกษาดูงานจะได้แสดงถึงความเป็นคณะวทิยาการจัดการ (รายละเอียดตาม

เอกสารหมายเลข 1.22 การจัดท าเสื้อคณะวิทยาการจัดการ) 

มตปิระชุม รับทราบ 

1.23 งบประมาณการพัฒนาบุคลากรคณะวิทยาการจัดการ (คณบดี) 

ผศ.ดร.จติติ  กิตตเิลิศไพศาล คณบดีคณะวิทยาการจัดการ ชี้แจ้งใหท้ี่ประชุมรับทราบถึงเกณฑ์

งบประมาณการพัฒนาบุคลากรคณะวิทยาการจัดการ  ว่าบุคลากรทุกคนสามารถไปอบรมเพื่อพัฒนา

ความรู ้ความสามารถของตนเองได้ เพราะทางคณะวิทยาการจัดการมีงบให้ (รายละเอียดตามเอกสาร

หมายเลข 1.23 งบประมาณการพัฒนาบุคลากรคณะวิทยาการจัดการ) 

มตปิระชุม รับทราบ 
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1.24 อัตราก าลังคณะวิทยาการจัดการ (คณบดี) 

ผศ.ดร.จติติ  กิตตเิลิศไพศาล คณบดีคณะวิทยาการจัดการ ชี้แจ้งใหท้ี่ประชุมรับทราบถึง

อัตราก าลังคณะวิทยาการจัดการ   คือ อัตราก าลังอาจารย์การตลาด จ านวน 1 อัตรา และอัตราก าลัง

อาจารย์นเิทศศาสตร์ จ านวน 1 อัตรา (รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข 1.24 อัตราก าลังคณะวิทยาการ

จัดการ) 

มตปิระชุม รับทราบ 

1.25 เอกสารฝ่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพ (ผศ.นวรัตน์ สุรัติวรพัทธ์) 

ผศ.นวรัตน์  สุรัติวรพัทธ์ รองคณบดีฝ่ายฝึกประสบการณ์วชิาชีพ ชีแ้จง้ใหท้ี่ประชุมรับทราบถึง

เกณฑก์ารนิเทศ ว่าได้มกีารแจ้งตารางนเิทศทาง Line คณะวทิยาการจัดการ และได้มอีาจารย์เลือกเป็นที่

เรียบร้อยแลว้ ทางฝา่ยฝกึก าลังจัดท าค าสั่งนเิทศเพื่อให้อาจารย์ออกนิเทศตามช่วยเวลาที่ก าหนด แล้วจะมี

การแจ้งค าสั่งพรอ้มแฟ้มนเิทศ (รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข 1.25 เอกสารฝ่ายฝึกประสบการณ์

วิชาชีพ) 

มตปิระชุม รับทราบ 

1.26 วิจัยในชั้นเรยีน (ผศ.มิ่งสกุล โฮมวงศ์) 

ผศ.มิ่งสกุล  โฮมวงศ์ รองคณบดีฝ่ายบริหาร ชีแ้จง้ใหท้ี่ประชุมรับทราบถึงเกณฑ์การขอรับเรื่องการ

จัดท าวิจัยในช้ันเรียน ของคณะวิทยาการจัดการ ว่าจะเป็นปัญหาที่เกิดในช้ันเรียนแล้วน าเขียนวิธีการ

แก้ปัญหาเพื่อจัดท าเป็นวิจัยในช้ันเรยีน (รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข 1.26 วิจัยในช้ันเรยีน) 

มตปิระชุม รับทราบ 

1.27 พิธีพระราชทานปริญญาบัตร (ผศ.มิ่งสกุล โฮมวงศ์) 

ผศ.มิ่งสกุล  โฮมวงศ์ รองคณบดีฝ่ายบริหาร ชีแ้จง้ใหท้ี่ประชุมรับทราบถึงหมายก าหนดการพธิี

พระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  ระหว่างวันที่ 12-18 พฤศจิกายน 2558 

(รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข 1.27 พิธีพระราชทานปริญญาบัตร) 

มตปิระชุม รับทราบ 

1.28 รณรงค์การแต่งการ และมารยาทของนักศึกษา (อ.วราธร พรหมนิล) 

อ.วราธร  พรหมนิล รองคณบดีฝา่ยกิจการนักศึกษา ชีแ้จ้งใหท้ี่ประชุมรับทราบถึงเกณฑ์การแต่ง

กายใหถู้กต้องตามกฎระเบียบของ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ซึ่งทางคณะวทิยาการจัดการ ได้จัดท า

การแต่งกายต้นแบบที่นักศึกษาสาขาการเงินการธนาคาร เพื่อเป็นการรณรงคก์ารแตง่กาย และมารยาท

ของนักศึกษา (รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข 1.28 รณรงคก์ารแต่งการ และมารยาทของนักศึกษา) 
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1.29 งาน วจ.สัมพันธ์ ครั้งที่ 24 (อ.วราธร พรหมนิล) 

อ.วราธร  พรหมนิล รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ชีแ้จ้งใหท้ี่ประชุมรับทราบถึง งาน วจ.สัมพันธ์ 

ครั้งที่ 24  ซึ่งทางคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครจะเป็นเจ้าภาพ จึงขอความรว่มมือให้

ทุกคนช่วยกันเพื่อให้งานออกมาได้อย่างสมบูรณ์แบบ (รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข 1.29 (งาน วจ.

สัมพันธ์ ครั้งที่ 24) 

มตปิระชุม รับทราบ 

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม  ครั้งที่ 1/2558 

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง 

           - 

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 

4.1   การลาของบุคลากร คณะวิทยาการจัดการ (ช่วงปิดภาคเรียน) (คณบดี) 

ผศ.ดร.จติติ  กิตตเิลิศไพศาล คณบดีคณะวิทยาการจัดการ ชี้แจ้งใหท้ี่ประชุมรับทราบถึงเกณฑ์ 

การลาของบุคลากร คณะวิทยาการจัดการ (รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข 4.1) 

มตปิระชุม รับทราบ 

4.2   การลงทะเบียนของนักศกึษาภาคปกติ/ภาค กศ.ป. (อ.ศักดาเดช) 

อ.ศักดาเดช  กุลากุล รองคณบดีฝ่ายวิชาการ ช้ีแจ้งให้ที่ประชุมรับทราบถึงเกณฑ์การลงทะเบียน

ของนักศึกษาภาคปกติ/ภาค กศ.ป. คณะวทิยาการจัดการ รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข 4.2 

มตปิระชุม รับทราบ 

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเพื่อพิจารณา 

 - 

ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี) 

 - 

เลิกประชุมเวลา 12.00 น. 

 

                                                                นางสาวสุวิมล โพธิ์บุญวงษ์   (จดรายงานการประชุม) 

                                                                 นายวัชระ       อักขระ         (ตรวจสอบ) 

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