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รายงานการประชุม คร้ังที่  2/2558 

คณะกรรมการบริหารประจ าคณะวิทยาการจัดการ 

เรื่อง : งบปรับปรุงอาคาร 4 และ อาคาร 8 

วันพุธที่ 3 มิถุนายน 2558  เวลา 11.00 น.  ณ  843 

 

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

ผู้เข้าประชุม 

1. ผศ.ดร.จติติ กิตติเลิศไพศาล  

2. ผศ.มิ่งสกุล โฮมวงศ์  

3. ผศ.นวรัตน์ สุรัติวรพัทธ์  

4. นายวราธร พรหมนลิ  

6. ผศ.วาทิน ี ศรมีหา  

7. ผศ.ชัยยศ ณัฐอังกูร  

8. นายภคพล คติวัฒน์  

9. ผศ.อิรยา มณีเขยีว  

10. นายวัชระ อักขระ  

11. นางสาวภัทร์ศินี แสนส าแดง  

12 นายจริภัทร เริ่มศรี  

13. นายชัยณรงค์ พูลเกษม  

14. นางสาวสุวิมล โพธิ์บุญวงษ ์  

ผู้ไม่เข้าร่วมประชุม 

1. นายศักดาเดช กุลากุล ติดภาระกิจ 

2. นางนันทกาญจน์ เกิดมาลัย ไปราชการ 

3. นางเมธาวี ยีมิน ไปราชการ 

4. นางสุพิชญา นิลจินดา ไปราชการ 

    



 

 

 

เริ่มประชุมเวลา : 11.00 น. 

 คณบดีคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ด าเนินการประชุมตามวาระต่าง ๆ 

ดังต่อนี้ 

 

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องประธานแจ้งเพื่อทราบ 

          -ไม่ม-ี 

ที่ประชุมรับทราบ 

 

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม  

 -ไม่มี- 

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเน่ือง 

          -ไม่ม-ี 

 

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 

          4.1 งบปรับปรุงอาคาร 4 และ อาคาร 8 

 ผศ.ดร.จติติ  กิตตเิลิศไพศาล คณบดีคณะวทิยาการจัดการ แจง้ให้ที่ประชุมรับทราบ เรื่อง 

งบประมาณแผ่นดิน ปี 2559 ซึ่งจะใช้ในการปรับปรุงอาคารสถานที่ ซึ่งทางคณะวิทยาการจัดการได้รับ

งบประมาณ 2,000,000 บาท ดังนั้นจงึตอ้งการให้ท่านผูเ้ข้าร่วมประชุมได้เสนอจุดที่เราควรเร่งแก้ไข ซึ่ง

ทางคณะฯจะต้องสรุปรายการแก้ไขใหท้างวิศวกรมหาวิทยาลัยเข้ามาประเมินราคา ในวันศุกร์ที่ 5 

มิถุนายน 2558 และทางคณะฯจะได้มาจัดล าดับการปรับปรุงอาคารตามงบประมาณที่ได้รับ มตเิห็นชอบ

รายการปรับปรุง อาคาร 4 และ อาคาร 8 ดังนี้ 

1. คณบดี เสนอใหจ้ัดห้องปฏิบัติการของสาขาวิชานิเทศศาสตร์ 

2. อ.ภคพล คติวัฒน์ เสนอให้ตรวจสอบโครงสร้างตกึ แอร์ อาคาร 4 และ อาคาร 8 

3. อ.ภคพล คติวัฒน์ เสนอให้ตรวจสอบชุดเครื่องสอน 

4. คณบดี เสนอปรับปรุงห้องพักอาจารย์ อาคาร 4 

5. คณบดี แจ้งว่าคณะฯได้รับงบปี 59 ได้รับคอม 30 เครื่อง น าใส่ในห้องปฏิบัติการบัญช ีพรอ้ม

เพิ่มแอร์ 

6. คณบดี เสนอใหป้รับหอ้งฝา่ยโสตทัศนูปกรณ์ อาคาร 8 ช้ัน 2 ปรับปรุงใหเ้ป็นหอ้งพักอาจารย์

รัฐประศาสน์ศาสตร์ 

 



 

 

7. อ.ภคพล คติวัฒน์เสนอปรับปรุงเก้าอีเ้รียน และโต๊ะเรียน ในห้องเรียน (Lecture) ใหญ่        

ใหม่ทั้งหมด 

8. ผศ. มิ่งสกุล โฮมวงศ์ เสนอใหท้าสี อาคาร  8 และ อาคาร 4 

9. อ.จริภัทร เริ่มศรี เสนอเปลี่ยนเบรกเกอร์แอรใ์หม่ ห้องพักอาจารย์ หอ้ง 812 

10. ผศ. นวรัตน ์ สุรัตวิรพัทธ์ เสนอให้หอ้งเรียน 861 , 862  มีอากาศรอ้น อยากให้มีการตดิฉนวน

กันความร้อน 

โดยในวันศุกร์ คณะวทิยาการจัดการจะสรุปโครงสร้างเบือ้งตน้ให้ทางฝา่ยอาคารสถานที่      (คุณ 

ปรีดา โทนสิมมา) เพื่อใชป้ระกอบการเขียนขอใช้งบประมาณ 

     

ระเบียบวาระที่ 5 อื่นๆ  

          5.1 โครงการพัฒนาผลงานวิชาการ เพื่อเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการ 

 ผศ.ชัยยศ  ณัฐอังกูร ประธานสาขาการตลาด การจัดการโลจิสติกส์และการค้าปลีก แจ้งที่ประชุม

รับทราบเรื่อง คณะวิทยาการได้รับงบประมาณในการพัฒนาผลงานวิจัย ต าราเพื่อเข้าสู่ต าแหน่งวิชาการ

จ านวนเงิน 50,000 บาท ซึ่งงบประมาณในส่วนนี้จะให้อาจารย์ที่สนใจเขียนหนังสือ ต ารา วิจัยซึ่งทาง

คณะฯได้เชิญวิทยากรมาสอนเขียนงานวิจัยอย่างจรงิจัง ซึ่งจะจัดหลังโครงการที่มหาวิทยาลัยจะจัดในวันที่ 

1 – 3 กรกฎาคม 2558 การจัดอบรมจะเน้นแบบปฏิบัติการจริงๆเพื่อใหอ้าจารย์ในสาขาวิทยาการจัดการ

ได้สง่ผลงานวิจัย ต ารา ในการเข้าสู่ต าแหนง่วิชาการ 

เลิกประชุมเวลา : 12.00 น. 

    

  

                                                                นางสาวสุวิมล โพธิ์บุญวงษ์   (จดรายงานการประชุม) 

                                                                 นายวัชระ       อักขระ         (ตรวจสอบ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ภาพการประชุม คร้ังท่ี  2 /2558 

คณะกรรมการบริหารประจ าคณะวิทยาการจัดการ 

เรื่อง : งบปรับปรุงอาคาร 4 และ อาคาร 8 

วันพุธที่ 3 มิถุนายน 2558  เวลา 11.00 น.  ณ  843   

   
 

 
 

 



 

 

   ภาพการประชุม คร้ังที่  2 /2558 

คณะกรรมการบริหารประจ าคณะวิทยาการจัดการ 

เรื่อง : งบปรับปรุงอาคาร 4 และ อาคาร 8 

วันพุธที่ 3 มิถุนายน 2558  เวลา 11.00 น.  ณ  843   

 
 

  


