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รายงานการประชุม คร้ังที่  4/2558 

คณะกรรมการบริหารประจ าคณะวิทยาการจัดการ 

เรื่อง : การจัดสรรงบประมาณแผ่นดิน ประจ าปีงบประมาณ 2559 

วันอังคารที่ 25 สิงหาคม 2558  เวลา 11.00 น.  ณ  843 อาคาร 8 

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

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. นางสาวภัทร์ศีนี แสนส าแดง  

14. นายวัชระ อักขระ  

15. นางสาวสุวิมล โพธิ์บุญวงษ ์  

ผู้ไม่เข้าร่วมประชุม 

1. ผศ.อิรยา มณีเขยีว ติดภาระกิจ 

เริ่มประชุมเวลา : 11.00 น. 

 คณบดีคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ด าเนินการประชุมตามวาระต่าง ๆ ดัง

ต่อนี้ 
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ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องประธานแจ้งเพื่อทราบ 

          -ไม่ม-ี 

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม  

 -ไม่มี- 

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง 

          -ไม่ม-ี 

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 

          4.1 การจัดสรรงบประมาณแผ่นดิน ประจ าปีงบประมาณ 2559 

 ผศ.ดร.จติติ  กิตตเิลิศไพศาล คณบดีคณะวทิยาการจัดการ แจง้ให้ที่ประชุมรับทราบ เรื่อง         

งบแผ่นดนิ ประจ าปีงบประมาณ 2559 ของคณะวิทยาการจัดการ มยีอดรวม 1,745,800 บาท              

ดังรายละเอียด                                                                          

ล าดับ งบประมาณแผ่นดิน ประจ าปีงบประมาณ 2559 งบประมาณที่

ได้รับการจัดสรร 

1 การผ่อนคอมพิวเตอร์ 30 เครื่อง งวดที่ 2 336,000 

2 การผ่อน Notebook Tablet งวดสุดท้าย 360,000 

3 โครงการฝกึประสบการณว์ิชาชีพ คณะวิทยาการจัดการ 150,000 

4 โครงการบริหารส านักงานคณะ  534,800 

5 โครงการบริการวิชาการ (แนะแนวการศกึษา) 60,000 

6 โครงการให้ความรูง้านประกันแก่นักศกึษา 50,000 

7 โครงการประกันคุณภาพการศกึษาหลักสูตรเศรษฐศาสตร์ 35,000 

8 โครงการประกันคุณภาพการศกึษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์ 35,000 

9 โครงการประกันคุณภาพการศกึษาหลักสูตรนิเทศศาสตร์ 35,000 

10 โครงการประกันคุณภาพการศกึษาหลักสูตรบัญชี 35,000 

11 โครงการประกันคุณภาพการศกึษาหลักสูตรการค้าปลีก 35,000 

12 โครงการประกันคุณภาพการศกึษาหลักสูตรบริหารธุรกิจ 80,000 

รวม 1,745,800 

 

         จากรายละเอียดโครงการงบประมาณแผ่นดิน ประจ าปีงบประมาณ 2559 ที่คณะวิทยาการจัดการ

ได้รับสรร ขอให้รองคณบดี ประธานสาขา ประธานหลักสูตร ช่วยด าเนินเขียนโครงการเพื่อของบประมาณ

แผ่นดนิ ประจ าปีงบประมาณ 2559 และขอให้ด าเนินการส่งค าของบประมาณ ภายใน 31 สิงหาคม 2558 

ที่ห้องส านักงานคณบดี 

ที่ประชุม รับทราบ 
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 4.2 การจัดสรรงบกลาง (มหาวิทยาลัย) ประจ าปีงบประมาณ 2559 

  ผศ.ดร.จติติ  กิตตเิลิศไพศาล คณบดีคณะวิทยาการจัดการ แจง้ให้ที่ประชุมรับทราบ เรื่อง                                                                          

งบกลาง (มหาวิทยาลัย) ประจ าปีงบประมาณ 2559  ดังรายละเอียด   

ล าดับ งบกลาง (มหาวิทยาลัย) ประจ าปีงบประมาณ 2559 รายละเอียดงบประมาณ 

1 เงินอดุหนุนค่าใช้จา่ยในการพัฒนาสื่อการสอนและสื่อการ

เรียนรู้ดว้ยตนเอง 

งบจัดซือ้หนังสือ 

2 รายการค่าใช้จ่ายในการประกันคุณภาพการศกึษา ระดับ

คณะ(มอบรองคณบดีฝา่ยวางแผนและพัฒนา) 

ประกันมหาวิทยาลัย 

3 รายการค่าใช้จ่ายในการสร้างความรว่มมือทางวิชาการ        

(มอบอ.เมธาวี   ยีมิน) 

โครงการที่เกี่ยวกับความ

ร่วมมือต่างๆ 

4 รายการอุดหนุนส าหรับการอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่น       

(มอบรองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา) 

สถาบันภาษา 

5 รายการสนับสนุนการปฏิรูปหลักสูตร สื่อและการจัดการ

เรียนการสอนเพื่อยกระดับคุณภาพการศกึษา 

(มอบประธานหลักสูตร) 

ส านกัส่งเสริมและงาน

ทะเบียน  

6 รายการสนับสนุนส่งเสริมพัฒนาการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศ      

(มอบประธานสาขาคอมพิวเตอร์ธรกิจ) 

ส านักวิทยบริการ 

7 รายการเงินอุดหนุนโครงการพัฒนาศักยภาพและคุณภาพ

ชีวติของอาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา 

(มอบรองคณบดีฝ่ายบริหาร) 

ส านักงานอธิการบดี 

8 รายการเงินอุดหนุนโครงการผลิตและพัฒนาบุคลากรให้

สอดคล้องกับความต้องการของ (มอบประธานสาขา) 

 

9 รายการอุดหนุนโครงการป้องกันปราบปราบการทุจรติและ

ประพฤติมิชอบในภาครัฐ (มอบประธานสาขาวิชารัฐ

ประศาสนศาสตร์) 

 

10 รายการเงินอุดหนุนโครงการวิจัยเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ 

(มอบประธานหลักสูตร) 

 

11 รายการเงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายวิจัยเพื่อพัฒนาชุมชนและ

ท้องถิ่น (1 หลักสูตร 1 ชุมชน) (มอบประธานหลักสูตร) 

 

12 รายการเงินอุดหนุนโครงการวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี 

(มอบประธานหลักสูตร) 
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 ขอให้รองคณบดี ประธานสาขา ประธานหลักสูตร ช่วยเร่งเขยีนค าของบประมาณใหท้ันก าหนด

ตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด เพื่อให้ทางส านักงานคณบดีได้ด าเนนิการส่งค าขอใหง้บประมาณใหท้าง

มหาวิทยาลัย และขอให้ด าเนินการส่งค าของบประมาณภายใน 31 สิงหาคม 2558ที่หอ้งส านักงานคณบดี 

ที่ประชุม รับทราบ 

ระเบียบวาระที่ 5 อื่นๆ  

 -ไม่มี- 

เลิกประชุมเวลา : 12.00 น. 

    

  

                                                                นางสาวสุวิมล โพธิ์บุญวงษ์   (จดรายงานการประชุม) 

                                                                  นายวัชระ       อักขระ         (ตรวจสอบ) 
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รายชื่อผู้เข้าประชุม ครั้งที่  3 /2558 

คณะกรรมการบริหารประจ าคณะวิทยาการจัดการ 

เรื่อง : การจัดสรรงบประมาณแผ่นดิน ประจ าปีงบประมาณ 2559 

                              วันอังคารที่ 25 สงิหาคม 2558  เวลา 11.00 น.  ณ  843  
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รายชื่อผู้เข้าประชุม ครั้งที่  3 /2558 

คณะกรรมการบริหารประจ าคณะวิทยาการจัดการ 

เรื่อง : การจัดสรรงบประมาณแผ่นดิน ประจ าปีงบประมาณ 2559 

                              วันอังคารที่ 25 สิงหาคม 2558  เวลา 11.00 น.  ณ  843   

 
 

 


