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รายงานการประชุมผู้บริหารคณะวิทยาการจัดการ 

คร้ังที่ 2/2558 

วันจันทร์ที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 เวลา 13.00 น. ณ ห้อง 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. นายวัชระ อักขระ 

ผู้ไม่เข้าร่วมประชุม 

 - 

เริ่มประชุมเวลา  13.00 น. 

 ผศ.ดร.จติติ กิตติเลิศไพศาล คณบดีคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ด าเนนิการ

ประชุมตามวาระต่าง ๆ ดังต่อนี้ 

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องประธานแจ้งเพื่อทราบ 

1.1 การตรวจประกันระดับหลักสูตร (คณบดี) 

 ผศ.ดร.จติติ  กิตตเิลิศไพศาล คณบดีคณะวิทยาการจัดการ ชี้แจ้งใหท้ีป่ระชุมรับทราบถึงเกณฑก์าร

ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร คณะวทิยาการจัดการ โดยมีก าหนดการตรวจ

ประเมินคุณภาพการศกึษาภายใน ระดับหลักสูตร ในระหว่างวันที่ 4 – 24 สิงหาคม 2558 ดังนั้นขอให้ทุก

หลักสูตรเตรียมความพร้อมเอกสารต่างๆ ส าหรับการตรวจประเมนิคุณภาพการศกึษาภายใน ระดับหลักสูตร

ให้พร้อมกับการตรวจประเมิน 

ทีป่ระชุม รับทราบ 
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1.2 การประเมินต่อสัญญาจ้าง (คณบดี) 

ผศ.ดร.จติติ  กิตตเิลิศไพศาล คณบดีคณะวิทยาการจัดการ ชี้แจ้งใหท้ี่ประชุมรับทราบถึงเกณฑก์าร

ประเมินตอ่สัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย ครัง้ที่ 2 (3 ปี) และครั้งที่ 3 (5 ปี) เพื่อให้คณะกรรมการบริหาร

คณะรับทราบ และร่วมพิจารณาผลการประเมิน 

ทีป่ระชุม รับทราบ 

          1.3 การเข้าอบรมเรื่องงานวิจัย (คณบดี) 

ผศ.ดร.จติติ  กิตตเิลิศไพศาล คณบดีคณะวิทยาการจัดการ ชี้แจงให้ที่ประชุมรับทราบถึงเรื่องการ

อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การใชส้ถิตเิพื่อการวิจัย” ในวันศุกร์ที่  7 สงิหาคม 2558 เวลา 08.30 – 16.30 น. 

ณ ห้องสัตบงกต ห้อง 1120 ช้ัน 2 อาคาร 11 ศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร โดย

มีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มพูนความรู้และทักษะด้านการวิจัย ซึ่งเป็นหลักสูตรที่นา่สนใจเนื่องจากสามารถน ามา

ประยุกต์สอนวชิา สถิตทิางธุรกิจได้ 

ทีป่ระชุม รับทราบ 

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม  ไม่มี 

 4.1 ทบทวนค าสั่งแต่งตั้งอาจารย์และเจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่ประจ าฝ่ายต่างๆ (คณบดี) 

ผศ.ดร.จติติ  กิตตเิลิศไพศาล คณบดีคณะวิทยาการจัดการ ตามที่คณะวิทยาการจัดการ ได้รับค าสั่ง

จากมหาวิทยาลัยแต่งตัง้คณบดี และรองคณบดีใหม่ ดังนัน้เพื่อให้การปฏิบัติหนา้ที่ของคณะ ส าเร็จลุล่วงไป

ด้วยดี คณะฯจึงขอแต่งตัง้อาจารย์และเจา้หนา้ที่ประจ าฝ่ายตามค าสั่งคณะวิทยาการจัดการ ที่ 122 / 2558 

ที่ประชุม รับทราบ 

 4.2 ค าสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ประจ าหลักสูตร คณะวิทยาการจัดการ (คณบดี) 

ผศ.ดร.จติติ  กิตตเิลิศไพศาล คณบดีคณะวิทยาการจัดการ ชีแ้จงในที่ประชุมด้วยคณะวิทยาการจัดการ 

แตง่ตัง้เจา้หน้าที่ประจ าหลักสูตร เพื่อประสานงานต่างๆของหลักสูตร จงึขอให้แตง่ตั้งเจ้าหน้าที่ประจ า

หลักสูตรของคณะวิทยาการตามค าสั่งคณะวิทยาการจัดการ ที่ 124 / 2558  

ที่ประชุม รับทราบ 

4.3 ภาระงานของต าแหน่งรองคณบดีทุกรอง และหัวหน้าส านักงานคณบดีพร้อมหัวหน้า

เจ้าหน้าที่พัสดุ (คณบดี) 

ผศ.ดร.จติติ  กิตตเิลิศไพศาล คณบดีคณะวิทยาการจัดการ ชีแ้จงให้ที่ประชุมรับทราบ ตามที่                           

คณะวทิยาการจัดการ ได้ประชุมคณะกรรมการบริหารประจ าคณะ ในมตทิี่ประชุมเห็นสมควรท าค าสั่ง  

แตง่ตัง้ภาระหน้าที่ของกรรมการประจ าคณะ ดังนี้ 
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1. รองคณบดีฝ่ายวิชาการ มีภาระงานดังน้ี 

1.1 ก ากับดูแล และขับเคลื่อนใหทุ้กหลักสูตรด าเนินงานเป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศกึษาแหง่ชาติ 

1.2 สนับสนุนให้อาจารย์พัฒนาศักยภาพทางวิชาการ เช่น การเขียนผลงานวิชาการ การน าเสนอ

ผลงานทางวิชาการ 

1.3 ติดตามประเมินผลการจัดการเรยีนการสอน การประเมินคุณภาพการเรียนการสอนให้

สอดคล้องกับงานประกันคุณภาพการศกึษา 

1.4 จัดท าแผนงาน และงบประมาณประจ าปีในงานวิชาการ 

1.5 การส่งเสริมการพัฒนาการวิจัย และการประชาสัมพันธ์งานวิจัย 

1.6 การแนะแนวการศกึษาต่อคณะ 

1.7 พัฒนาระบบสารสนเทศในภาพรวม 

1.8 ก ากับดูแลตัวชี้วัดในการประกันคุณภาพเกี่ยวกับงานวิชาการ 

1.9 งานอื่นๆ ตามที่คณบดีมอบหมาย 

2. รองคณบดีฝ่ายบริหาร มีภาระงานดังน้ี 

2.1 จัดท าแผนงาน และงบประมาณประจ าปีในงานบริหาร 

2.2 วางแผนและด าเนินการบริหารข้อมูลอัตราก าลังคณาจารย์และบุคลากรสายวิชาการให้เป็น

ปัจจุบัน รวมทั้งความตอ้งการในอนาคตข้างหน้าอย่างน้อย 5 ปี ที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร ์และการ

พัฒนางานประจ า 

2.3 ส ารวจความตอ้งการในการอบรม (Training needs) และส ารวจความต้องการพัฒนาตนเอง

ในการศกึษาต่อ  

2.4 จัดท าแผนพัฒนาบุคลากรของคณะ ทั้งคณาจารย์ และบุคลากรสายสนับสนุนที่สอดคล้อง

กับแผนกลยุทธ์ แผนยุทธศาสตร์ รวมทั้งวิสัยทัศนท์ี่ก าหนดไว้ 

2.5 วางระบบและกลไกติดตามผลการปฏิบัติงาน และการพัฒนาตนเองคณาจารย์ให้น าความรู้

และทักษะที่ได้รับการพัฒนามาใช้ในการงานที่รับผดิชอบ 

2.6 วางแผนการปรับปรุงซ่อมบ ารุงอาคารและสถานที่ตลอดจนหอ้งเรียนหอ้งปฏิบัติงานและ

หอ้งพักอาจารย์ให้พร้อมใช้ปฏิบัติงาน 
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2.7 จัดสวัสดิการเพื่อสร้างขวัญและก าลังใจให้คณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนใหส้ามารถ

ท างานได้อย่างมปีระสิทธิภาพ 

2.8 จัดท าแผนบริหารความเสี่ยง 

2.9 จัดท าแผนจัดการความรู้ 

2.10 งานอื่นๆ ตามที่คณบดีมอบหมาย 

3. รองคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา  และงานประกันคุณภาพ มีภาระงานดังน้ี 

3.1 จัดท าแผนงาน และงบประมาณประจ าปีในงานวางแผนและพัฒนา และงานประกันคุณภาพ 

3.2 ก ากับการจัดท าแผนกลยุทธ์ของคณะ ที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตรข์องมหาวิทยาลัน 

และตัวชีว้ัดต่าง ๆ 

3.3 ส่งเสริมความเข้าใจในทิศทางแผนกลยุทธ์ของคณะ โดยจัดกิจกรรมใหค้วามรูเ้รื่องการแปลง

แผนกลยุทธ์มาเป็นแผนปฏิบัติการดังนี้ จัดประชุมคณาจารย์ และบุคลากรสายสนับสนุน 

3.4 ทบทวน ตดิตาม และประเมินผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชีข้องแผนปฏิบัติราชการประจ าปี 

และรายงานต่อคณะกรรมการประจ าคณะเพื่อพิจารณา 

3.5 พัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศกึษา เพื่อรองรับ การตรวจประกันคุณภาพ

การศกึษาภายในและภายนอก 

3.6 พัฒนาระบบฐานขอ้มูลด้านการประกันคุณภาพการศกึษา 

3.7 จัดท ารายงานการประกันคุณภาพการศกึษา การจัดท า SAR เพื่อเสนอกับ สกอ. สมศ. และ 

กพร.          

3.8 จัดท าค าขอตั้งงบประมาณ 

3.9 งานอื่นๆ ตามที่คณบดีมอบหมาย 

4. รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา มีภาระงานดังน้ี 

4.1 จัดท าแผนงาน และงบประมาณประจ าปีในงานกิจการนักศึกษา 

4.2 ด าเนนิโครงการตา่งๆ เพื่อส่งเสริมและพัฒนาอัตลักษณ์ของนักศึกษา ก ากับดูแลกิจกรรม

พัฒนาศักยภาพนักศกึษาทั้งในและนอกหลักสูตร 

4.3 ก ากับดูแลงานทุนการศกึษาและสวัสดิการนักศึกษา ได้แก่ ประสานงานและประชาสัมพันธ์

เรื่องทุนการศึกษา หาแหล่งทุนการศึกษาทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย จัดหาทุนการศึกษาใหแ้ก่

นักศึกษา เป็นต้น 

4.4 ส่งเสริมนักศึกษาให้ร่วมแข่งขันเข้าประกวด โดยประชาสัมพันธ์ให้นักศึกษาทราบ ให้ขวัญและ

ก าลังใจประกาศเกียรติคุณ ฯลฯ 

4.5 งานประกันคุณภาพการศกึษา มาตรฐานคุณภาพบัณฑิต มาตรฐานหลักสูตรการเรียนการ

สอนและการบริหารวิชาการและมาตรฐานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 

4.6 งานอื่นๆ ตามที่คณบดีมอบหมาย 
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5. รองคณบดีฝ่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพ มีภาระงานดังน้ี 

5.1 จัดท าแผนงาน และงบประมาณประจ าปีในงานฝกึประสบการณว์ิชาชีพ 

5.2 เตรียมปฏิทินฝกึประสบการณ์ของแตล่ะภาคการศกึษา 

5.3 ออกแบบหนังสือขอความอนุเคราะห์และหนังสอืส่งตัว 

5.4 จัดเตรียมประชุมชีแ้จงนักศึกษา ภาคปกติ / ภาค กศ.ป. 

5.5 เตรียมการปฐมนิเทศนักศึกษา ภาคปกติ / ภาค กศ.ป. 

5.6 ร่างและออกค าสั่งแต่งตั้งอาจารย์นิเทศ – พร้อมส าเนาและจัดเตรียมแฟ้ม 

5.7 รวบรวมคู่มอืฝกึประสบการณ์สง่ให้อาจารย์ที่ปรึกษาตรวจ 

5.8 ตรวจสอบข้อมูลทาง Internet / update ของฝ่ายฝกึประสบการณว์ิชาชีพทั้งหมด 

5.9 งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย 

6. หัวหน้าส านักงานคณบดี 

6.1 ควบคุม ตรวจสอบและประเมินการด าเนินการทุกส่วนงานหรอืหนว่ยงานในส านักงานคณบดี 

6.2 ก ากับดูแลสอนงานหรือนิเทศการปฏิบัติงานแก่เจ้าหน้าที่ และร่วมประเมินการปฏิบัติงาน

ของเจา้หนา้ที่ 

6.3 พัฒนาและด าเนินกิจกรรม 5ส 

6.4 ก ากับดูแลและกลั่นกรองหนังสอืราชการ เอกสารและเรื่องตา่งๆ ก่อนเสนอผูบ้ริหาร 

6.5 จัดการเกี่ยวกับงานประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ 

หรอืงานประชุมคณาจารย์ เจา้หน้าที่ 

6.6 พัฒนาและด าเนินการเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายในส านักงานคณบดี 

6.7 ช่วยประสานงานประกันคุณภาพการศกึษาของคณะ 

6.8 ช่วยก ากับดูแลการประหยัดพลังงานไฟฟ้า น้ าประปา ภายในคณะ 

6.9 ประสานงานกับหนว่ยงานภายใน และภายนอกที่เกี่ยวข้องในเรื่องเกี่ยวกับงานในส านักงาน

หรอืงานบริการ 

6.10 งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย 

7. หัวหน้าพัสดุคณะ มีภาระงานดังน้ี 

7.1 จัดท าแผนยุทธศาสตรท์างการเงนิที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของคณะและมหาวิทยาลัย 

7.2 วางระบบและกลไกการใช้เงนิอย่างมปีระสิทธิภาพ โปร่งใส และตรวจสอบได้ 
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7.3 วางระบบ กลไก และติดตามการใชง้บประมาณที่สอดคล้องกับแผนปฏิบัติการในแต่ละ   

พันธกิจ 

7.4 ก ากับขับเคลื่อนให้มกีารจัดท ารายงานทางการเงินอย่างเป็นระบบ และรายงานต่อ

คณะกรรมการประจ าคณะเพื่อพิจารณา 

7.5 วางระบบ กลไก และก ากับขับเคลื่อนข้อมูลทางการเงินและงบประมาณของคณะเพื่อ

ผูบ้ริหารสามารถน าไปใช้เพื่อการวางแผนและการตัดสินใจ 

7.6 จัดระบบข้อมูลครุภัณฑ์ของคณะ เพื่อวางแผนการจัดซือ้ และซ่อมบ ารุง รวมทั้งจัดท าบัญชี

แทงจ าหน่ายครุภัณฑ์ 

               7.7 งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย 

ที่ประชุม รับทราบ 

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเพื่อพิจารณา 

 - 

ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี) 

 - 

เลิกประชุมเวลา 16.00 น. 

 

                                                                นางสาวสุวิมล โพธิ์บุญวงษ์   (จดรายงานการประชุม) 

                                                                   นายวัชระ       อักขระ         (ตรวจสอบ) 

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