
 

 
 

 
คู่มือปฏิบัติงานหลัก 

การจัดการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ 
 
 

 
 
 
 

  
นายศักด์ิดา  สมแสน 

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

สังกัด งานบริหารงานทั่วไป 
ส านักงานคณบดี คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร 
 
 



ก 

 

ค ำน ำ 

  คู่มือปฏิบัติงานหลักการจัดประชุมและการจดรายงานการประชุมคณะกรรมการ
ประจ าคณะฉบับนี้ จัดท าขึ้นเพ่ือเป็นข้อมูลส าหรับผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่จัดการประชุมและจดรายงานการ
ประชุมชุดต่าง ๆ ซึ่งจะสามารถน าไปปฏิบัติได้จริง และให้ทราบถึงเทคนิคในการจดรายงานการ
ประชุม โดยเนื้อหาจะกล่าวถึงวิธีการจัดประชุมที่ถูกต้อง การจดรายงานการประชุมที่ถูกต้อง รวมถึง
การใช้ภาษาราชการที่ถูกต้อง เพ่ือให้ผู้มีหน้าที่จดรายงานการประชุมสามารถน าไปใช้ได้อย่า งถูกต้อง
ตามระเบียบของทางราชการ ทราบถึงวิธีการที่จะท าให้การจดรายงานการประชุมเป็นเรื่องง่าย ท าให้
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เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในแต่ละครั้ง และช่วยให้การบริหารงานของหน่วยงานมี
ระบบและมีประสิทธิภาพมากขึ้น  

อย่างไรก็ตามการศึกษาและจัดท าคู่มือครั้งนี้อาจมีข้อบกพร่องเกิดขึ้นบ้าง หากท่าน
ผู้อ่าน หรือผู้น าคู่มือไปใช้ประโยชน์พบข้อผิดพลาด ข้อบกพร่อง หรือมีค าแนะน าที่จะเป็นประโยชน์ใน
การจัดท าครั้งต่อไปโปรดแนะน าหรือเสนอแนะด้วย ผู้จัดท าจะน้อมรับด้วยความยินดีและจะ
ขอบพระคุณเป็นอย่างสูง  
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บทที่ 1 
บทนํา 

1.1  ความเป็นมา ความจําเป็นและความสําคัญ  

คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี  เป็นหน่วยงานในสังกัด  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
อีสาน วิทยาเขตสกลนคร  มีหน้าที่ความรับผิดชอบภารกิจหลัก  จัดการเรียนการสอน การวิจัย                 
การบริการทางวิชาการ ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและรักษาสิ่งแวดล้อม และมีหน่วยงานส านักงาน
คณบดี ท าหน้าที่ ให้การสนับสนุนภารกิจหลักของคณะให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามที่ก าหนดไว้        
การท างานในคณะซึ่งมีกฎหมายต่างที่เกี่ยวข้อง ไม่ว่ากฎหมายเกี่ยวการเรียนการสอน การบริหาร
วิชาการ การบริหารส านักงาน การบริหารเงินรายได้ การบริหารงานบุคคล  ระเบียบส านัก
นายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และตามมาตรา 37 แห่งพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. 2548 ก าหนดให้คณะมีคณะกรรมการประจ าคณะ 
ประกอบด้วยคณบดีเป็นประธานกรรมการและกรรมการอ่ืนอีกจ านวนหนึ่ง โดยจ านวน คุณสมบัติ 
หลักเกณฑ์และวิธีการได้มา วารระการด ารงต าแหน่ง และการพ้นจากต าแหน่งของกรรมการตลอดจน
การประชุมของคณะกรรมการประจ าคณะและการจัดระบบบริหารงานในคณะให้เป็นไปตามข้อคับ
ของมหาวิทยาลัย และข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ว่าด้วยคณะกรรมการประจ า
คณะ พ.ศ.2550 การประชุมดังกล่าวคณะคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี   ได้มอบให้ งาน
บริหารงานทั่วไป แผนกงานธุรการคณะ ภาระงานสารบรรณและการเจ้าหน้าที่  เป็นหน่วยงานที่
รับผิดชอบการประชุมกรรมการประจ าคณะดังกล่าว    

 การประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ เป็นภารกิจหนึ่งที่มีความจ าเป็นและส าคัญต่อการ
บริหารคณะเพ่ือประชุมชี้แจง การถ่ายทอดและท าความเข้าใจนโยบายมหาวิทยาลัย นโยบายคณะ 
หรือแสดงความคิดเห็น หรือหาข้อยุติ ที่เป็นไปตามวัตถุปรุสงค์ที่ก าหนดไว้ อีกทั้งเพ่ือพัฒนางานตาม
แผนยุทธศาสตร์พัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  และแผนยุทธศาสตร์พัฒนาคณะฯ  
อีกด้วย การจัดการประชุมยังเป็นกลไกที่แสดงถึงการให้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจหรือแสดงความ
คิดเห็นเป็นกลไกที่ท าให้ได้ข้อมูลที่หลากหลายและได้ข้อยุติที่จะน าไปสู่การปฏิบัติได้เป็นกลไกที่
น าไปสู่การยอมรับจากผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง  

การจัดประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ เป็นภาระงานที่ค่อนข้างยุ่งยากซับซ้อนบุคลากร
ส่วนใหญ่จะไม่ชอบภาระงานด้านการจัดการประชุมในการจัดการประชุมดังกล่าว อาจมาจากสาเหตุที่
หลากหลายประการ เช่น ความไม่ชัดเจนในกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง ขาดทักษะในการเขียนวาระการ
ประชุม ขาดการประสานงานที่ดี ขาดข้อมูลประกอบวาระการประชุม รวมถึงผู้ เข้าร่วมประชุมยัง
เข้าใจบทบาทหน้าที่ในการประชุมค่อนข้างน้อย และช่องทางการแจ้งรายงานประชุมยังมีน้อย 

จากความเป็นมา ความจ าเป็นความส าคัญและปัญหาดังกล่าวข้างต้น ผู้เขียนจึงมีความสนใจ
เขียนคู่มือการปฏิบัติการจัดการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร เพ่ือให้ผู้ปฏิบัติงานการจัดการประชุม
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คณะกรรมการประจ าคณะ ใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน มีล าดับขั้นตอนวิธีการปฏิบัติงานและการ
ประสานงานต่างๆ และเกิดประโยชน์สูงสุดในการปฏิบัติงานการจัดประชุมและการจดรายงานประชุม 
ได้อย่างถูกต้อง  

1.2  วัตถุประสงค์ 

1) เพ่ือให้ผู้ปฏิบัติ งานเกี่ยวกับการจัดการประชุม และการจดรายงานการประชุม ของ              
คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ทราบถึงขั้นตอนวิธีปฏิบัติการ การจัดการประชุม                  
การจดรายงานการประชุม รวมถึงกฎระเบียบที่ถูกต้อง  

2) เพ่ือเปนแนวทางในการศึกษาของผูที่จะปฏิบัติหนาที่จัดการประชุมและการจดรายงาน                 
การประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ ใหปฏิบัติงานไดถูกต้อง  

3) เพ่ือเปนแนวทางในการศึกษาส าหรับผูที่จะตองรับมอบหมายภาระงานใหม่ในการจัด                     
การประชุมคณะกรรมการประจ าคณะและผูสนใจทั่วไป  

1.3  ประโยชนที่คาดว่าจะได้รับ 

1) ผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดการประชุมและการจดรายงานการประชุม สามารถ เรียนรูวิธีการ
จัดการประชุมและจดรายงานการประชุมที่ถูกต้อง เขาใจงาย และรวดเร็ว  

2) เปนแนวปฏิบัติส าหรับผูปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดการประชุม และการจดรายงานการประชุม
คณะกรรมการประจ าคณะเพ่ือใหรูปแบบการเขียนรายงานการประชุมถูกตองและเปนไปใน
ทิศทางเดียวกัน  

3) เป็นมาตรฐานและเปนแนวปฏิบัติการจัดการประชุมและจดรายงานการประชุมคณะเมื่อมี
การหมุนเวียนผูปฏิบัติงานทดแทนกนัในอนาคต 

1.4  ขอบเขตของคู่มือ 
  ครอบคลุมตั้งแต่การจัดท าแผนการด าเนินงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ เสนอ
ขออนุมัติแผนการด าเนินงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ  ด าเนินงานตามแผนการ
ด าเนินงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ ประเมินผลการด าเนินงานตามแผนการด าเนินงาน
การประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ ปรับปรุงด าเนินงานตามแผนการด าเนินงานคณะกรรมการ
ประจ าคณะ 
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1.5  คําจํากัดความเบื้องต้น 
 
การประชุม   หมายถึง การที่บุคคลตั้งแต่ 2 คนขึ้นไปมาพบปะปรึกษาหารือ

กันเพ่ืออภิปรายแลกเปลี่ยนแสดงความคิดเห็นลงเป็น
มติ เพ่ือน ามติไปบริหารหรือปฏิบัติต่อไป การประชุม
ต้องก าหนดเป็นระเบียบแบบแผนด้วยวัตถุประสงค์
อย่างหนึ่งหรือหลายอย่างก็ได้ 

การอภิปราย   หมายถึง การแสดงความคิดเห็นต่อข้อเสนอหรือญัตติ 
คณะ หมายถึง คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน   
วิทยาเขตสกลนคร 

คณะกรรมการประจําคณะ หมายถึง คณบดี รองคณบดี หัวหน้าสาขาวิชาหรือหัวหน้า                
ส่วนราชการที่เรียนชื่ออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่า  
สาขาวิชา (ถ้ามี) ตัวแทนจากคณาจารย์ ผู้ทรงคุณวุฒิ  
ภายนอก   

มติ หมายถึง ข้อตกลงของที่ประชุมในญัตติต่างๆ การออกเสียงลง
มติในเรื่องต่างๆ ถือเป็นเสียงส่วนมาก ถ้าคนส่วนมาก
ในที่ประชุมเห็นด้วยก็เรียกว่าเป็นมติของคนส่วนมาก 
ถ้าทุกคนในที่ประชุมลงมติเห็นด้วยเหมือนกันทุกคน 
เรียนว่า มีมติเป็นเอกฉันท์ การลงมติอาจลงมติแบบ
เปิดเผย หรือลงมติแบบลับ ดังนั้น  เมื่อที่ประชุมออก
คะแนนเสียงแล้วจะถือเป็นมติให้ที่ประชุมน าไป
ปฏิบัติต่อไป 

มหาวิทยาลัย หมายถึง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน   
วิทยาเขตสกลนคร 

ระเบียบวาระการประชุม   หมายถึง การจัดล าดับเรื่องที่จะพิจารณาในที่โดยเลขานุการ 
ประชุมเป็นผู้จัดระเบียบวาระการประชุม เรียงล าดับ
เรื่องตามความส าคัญ และที่ประชุมจะพิจารณา
ตามล าดับระเบียบวาระท่ีจัดไว้ 

องค์ประชุม   หมายถึง จ านวนสมาชิกหรือกรรมการที่ มาประชุมตาม
ข้อบังคับการประชุมที่ก าหนดไว้  เช่น กรรมการต้อง
มาประชุมอย่างน้อยครึ่งหนึ่งจึงจะถือว่าเป็นองค์
ประชุม 

 



บทที่ 2 
โครงสร้างองค์กรและบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ 

 
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคล พ.ศ. 2548 และ คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี จัดตั้งเป็นส่วนราชการในมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ตามกฎกระทรวง กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2549 ลงวันที่               
14 พฤศจิกายน 2549 (17) และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบงสวนราชการใน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน พ.ศ. 2550 ลงวันที่ 24 เมษายน 2550 โดยมีสถานที่ตั้ง 
อาคารส านักงานคณบดี คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ชั้น 2 โดยมีหน้าที่จัดการเรียนการสอน 
วิจัย บริการวิชาการ ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม  โดยมี วิสัยทัศน์ พันธกิจ 
ประกอบด้วย  
2.1  วิสัยทัศน์ พันธกิจ ของคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี  

2.1.1 วิสัยทัศน์ 
บูรณาการศาสตร์ สร้างนวัตกรรม เพ่ือพัฒนาสังคม 

2.1.2 พันธกิจ 
1) จัดการศึกษาระดับอาชีวศึกษา บนพ้ืนฐานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

สังคมศาสตร์ ที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสอดคล้องกับความต้องการของผู้รับบริการ 
2) สร้างงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม บนพ้ืนฐานของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสู่

การผลิต การบริการ และการสร้างมูลค่าเพ่ิมให้ประเทศ 
3) บริการทางวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่สังคม 
4) ท านุบ ารุงศาสนา อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม และรักษาสิ่งแวดล้อม 
5) บริหารจัดการโดยยึดหลักการบริหารจัดการที่ดี 
6) สนองโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
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2.2  โครงสร้างองค์กร  
2.2.1 โครงสร้างองค์กร คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 

 

                                                 

              

        
          

        
                   

        
                 

        
                               

           
                 

           
                 

           
            

           
             

           
                        

           
          

           
             

 
รูปที่ 2-1 แสดงโครงสร้างคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 

 

                 
(           )
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(                     )

 
 

รูปที่ 2-2 แสดงโครงสร้างส านักงานคณบดี  
 
 

ที่มา :  ส่วนราชการตามกฎกระทรวงและประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  
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รูปที่ 2-3  แสดงโครงสร้างการบริหารงาน งานบริหารงานทั่วไป  
 ส านักงานคณบดีคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 
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รูปที่ 2-4  แสดงโครงสร้างการบริหารงาน งานบริการการศึกษา  
 ส านักงานคณบดีคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 

 
 

2.3  บทบาทหน้าที่ของส านักงานคณบดีคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี  

 คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร   
มีภารกิจหลัก 4 ด้าน คือ การการจัดเรียนการสอน การวิจัย และการบริการทางวิชาการ การท านุ
บ ารุงศิลปวัฒนธรรมและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม  โดยมีส านักงานคณบดี เป็นหน่วยงานสนับสนุนภารกิจ
หลัก 4 ด้าน  
  
 ส านักงานคณบดีคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ตามประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี              
ราชมงคลอีสาน  วันที่ 11 มีนาคม 2559 และ วันที่ 29 กรกฎาคม 2559 จึงแบ่งการบริหารงาน
ภายในส านักงานคณบดี เป็น 2 งาน ดังนี้ 
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1. งานบริหารงานทั่วไป แบ่งเป็น 2 แผนกงาน  
(1) แผนกงานธุรการคณะ มีหน้าที่รับผิดชอบงานสารบรรณและการเจ้าหน้าที่ 

งานเลขานุการและงานประชุม งานการเงินบัญชี พัสดุ งานด้านอาคาร
สถานที่และยานพาหนะ ภาระงานด้านวิเทศสัมพันธ์และการต่างประเทศ 
ภาระงานด้านประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ 

(2) แผนกงานแผนและประกันคุณภาพการศึกษา มีหน้าที่รับผิดชอบภาระงาน
ด้านนโยบายและแผนหน่วยงาน ด้านงบประมาณและติดตามประเมินผล 
ด้านคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ด้านสารสนเทศเพ่ือการบริหาร 

2. งานบริการการศึกษา แบ่งเป็น  2 แผนกงาน 
(1) แผนกงานวิชาการและวิจัย  มีหน้าที่รับผิดชอบในการสนับสนุนด้านภาระงาน

ด้านทะเบียนและประเมินการศึกษา ด้านพัฒนาหลักสูตรและส่งเสริมวิชาการ
ภาระงานด้านวิจัยและบริการวิชาการ ภาระงานด้านสหกิจศึกษาและการ
ฝึกงาน ภาระงานด้านโสตทัศนศึกษาและห้ องสมุดคณะ ภาระงาน
บัณฑิตศึกษาภาระงานด้านบ่มเพาะวิสาหกิจและสิทธิบัตร 

(2) แผนกงานพัฒนานักศึกษา มีหน้าที่รับผิดชอบสนับสนุนภาระงานด้านกิจกรรม
นักศึกษา  ภาระงานด้านกิจการนักศึกษา ภาระงานด้านแนะแนวการศึกษา
และอาชีพ 

2.4 บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของต าแหน่ง  
2.4.1 หน้าที่ความรับผิดชอบของต าแหน่งตามมาตรฐานก าหนด 

ตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่ง  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  ระดับปฏิบัติการ             

 หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก 
 ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้นที่ต้องใช้ความรู้ความสามารถทางวิชาการในการ
ท างาน ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารจัดการภายในส านักงานหรือการบริหารงานทั่วไป ภายใต้การ
ก ากับ แนะน า ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 
 โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้ 

1. ด้านการปฏิบัติการ 
(1) ปฏิบัติการเกี่ยวกับการบริหารจัดการงานทั่วไปในส านักงาน เช่น งานธุรการ งานบริหาร
ทรัพยากรบุคคล งานจัดระบบงาน งานการเงินและบัญชี งานพัสดุ งานบริหารอาคารสถานที่ 
งานจัดพิมพ์และแจกจ่ายเอกสาร งานรวบรวมข้อมูลและสถิติ งานระเบียบแบบแผน งาน
สัญญา เป็นต้น เพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงานต่างๆ ในหน่วยงานที่รับผิดชอบ   
(2) ศึกษารวบรวมข้อมูล สถิติ สรุปรายงาน เพื่อสนับสนุนการบริหารส านักงานในด้านต่างๆ 
เช่น งานบริหารทรัพยากรบุคคล งานบริหารงบประมาณ งานบริหารแผนปฏิบัติราชการ งาน
บริหารอาคารสถานที่ งานสัญญาต่างๆ เป็นต้น 
(3) ปฎิบัติงานเลขานุการ เช่น ร่างโต้ตอบหนังสือ แปลเอกสาร เตรียมเรื่องและเตรียมการ
ส าหรับการประชุม บันทึกเสนอเรื่องที่ประชุม ท ารายงานการประชุม และรายงานอ่ืนๆ 
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เพ่ือให้ด าเนินการประชุมและการปฏิบัติงานอ่ืนที่เกี่ยวข้องส าเร็จลุล่วงด้วยความเรียบร้อย มี
ประสิทธิภาพ 
(4) ท าเรื่องติดต่อกับหน่วยงานและบุคคลต่างๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพ่ืออ านวย
ความสะดวก และเกิดความร่วมมือ 
(5) ให้บริการวิชาการด้านต่างๆ เช่น ให้ค าปรึกษา แนะน า ในการปฏิบัติงานแก่เจ้าหน้าที่
ระดับรองลงมาและแก่นักศึกษาที่มาฝึกปฏิบัติงาน ตอบปัญหาและชี้แจงเรื่องต่างๆ เกี่ยวกับ
งานนหน้าที่ เพ่ือให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง มีประสิทธิภาพ และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่
เกี่ยวข้อง 
2. ด้านการวางแผน 

วางแผนการท างานที่รับผิดชอบ ร่วมวางแผนการท างานของหน่วยงานหรือโครงการ 
เพ่ือให้การด าเนินงานบรรลุตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่ก าหนด 

3. ด้านการประสานงาน 
(๑) ประสานงานท างานร่วมกันระหว่างทีมงานหรือหน่วยงานทั้งภายในและภายนอก 

เพ่ือให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่ก าหนดไว้ 
(๒) ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่

เกี่ยวข้อง เพ่ือสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการด าเนินงานตามที่ได้รับ
มอบหมาย 

4. ด้านการบริการ 
(1) ให้ค าปรึกษา แนะน าเบื้องต้น เผยแพร่ ถ่ายทอดความรู้ ทางด้านการบริหารงาน

ทั่วไป รวมทั้งตอบปัญหาและชี้แจงเรื่องต่างๆ เกี่ยวกับงานในหน้าที่  เพ่ือให้
ผู้รับบริการได้รับทราบข้อมูลความรู้ต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ 

(2) จัดเก็บข้อมูลเบื้องต้น และให้บริการข้อมูลทางวิชาการ เกี่ยวกับด้านการบริหารงาน
ทั่วไป เพ่ือให้บุคลากรทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน นักศึกษา ตลอดจน
ผู้รับบริการ ได้ทราบข้อมูลและความรู้ต่างๆ ที่ เป็นประโยชน์ สอดคล้อง และ
สนับสนุนภารกิจของหน่วยงาน และใช้ประกอบการพิจารณาก าหนดนโยบาย 
แผนงาน หล้กเกณฑ์ มาตรการต่างๆ 

 2.4.2 บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของต าแหน่งที่ได้รับมอบหมาย  
 บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของต าแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ระดับปฏิบัติการ 
ตามท่ีได้รับมอบหมาย มีดังนี้ 
   งานการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ 

- วางแผนการจัดการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ 
- จัดเตรียมเอกสารการประชุม คณะกรรมการบริหารคณะ 
- บันทึกการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ 
- จัดท ารายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ 
- จัดพิมพ์มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ 
- แจ้งมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ 
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- แจ้งรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ 
- จัดท าบันทึกข้อความติดตามการด าเนินงานตามมติที่ประชุมคณะกรรมการ

บริหารคณะ 
- จัดเก็บเอกสารมติที่ประชุม 
งานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ 
- วางแผนการจัดการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ  
- จัดเตรียมเอกสารการประชุม คณะกรรมการประจ าคณะ 
- บันทึกการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ 
- จัดท ารายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ  
- จัดพิมพ์มติที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ  
- แจ้งมติท่ีประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ 
- แจ้งรายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ 
- จัดท าบันทึกข้อความติดตามการด าเนินงานตามมติที่ประชุมคณะกรรมการ

ประจ าคณะ 
- จัดเก็บเอกสารมติที่ประชุม 
- จัดท าเอกสารสัญญายืมเงินค่าใช้จ่ายในการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ 
- จัดท าเอกสารประกอบการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมคณะกรรมการประจ า

คณะ 
งานการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุภาครัฐ (งบลงทุนประจ าปี) 
งานการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุภาครัฐ (งบด าเนินงาน, ค่าซ่อมแซม
บ ารุงรักษาครุภัณฑ์การศึกษา) 
งานการด าเนินการตรวจสอบพัสดุประจ าปีงบประมาณ 
งานการด าเนินการจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในประจ าปี 
ปฏิบัติงานอ่ืนที่ได้รับมอบหมาย ตามภารกิจของคณะ  

 จากบทบาทหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายข้างต้น ผู้เขียนได้ยกตัวอย่างของบทบาทหน้าที่ การ
จัดการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ มาใช้ในการเขียนคู่มือฯ และมีขั้นตอนการปฏิบัติ 
การจัดการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ  ดังนี้ 
  1) ขั้นตอนก่อนการประชุม 

 2) ขั้นตอนวันประชุม 
 3) ขันตอนหลังวันประชุม 
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ขั้นตอนก่อนการประชุม 
  

        

                     
                         

                       
               

                       
                 (             )

                             

                              
                    

                                
                 

                                
                                  

  
 

 
 รูปที่ 2-5 แสดงข้ันตอนก่อนการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ 
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ขั้นตอนวันประชุม 

        

                           
               

                 

                                      

  
 

 
รูปที่ 2-6 แสดงข้ันตอนวันประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ 
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ขั้นตอนหลังวันประชุม 
        

                  

                

                     

                   

                                        
                   

                         

                           

  

                                   

 
 

ภาพที่ 2-7 แสดงข้ันตอนหลังวันประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ 
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รูปที่ 2-8 แสดงข้ันตอนประเมินผลการปฏิบัติงานคณะกรรมการประจ าคณะ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

 

บทที่ 3 

หลักเกณฑ์และวิธีการปฏบิัติงาน 

 การปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ คณะอุตสาหกรรมและ
เทคโนโลยี  เลขานุการหรือผู้ช่วยเลขานุการ ต้องปฏิบัติหน้าที่ในงานต่างๆ ตั้งแต่ขั้นตอนก่อนการ
ประชุม อาทิ เช่น ขออนุมัติประชุมคณะกรรมการประจ าคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี                    
เชิญประชุม จัดเตรียมเอกสารระเบียบวาระการประชุม  การจัดเตรียมเอกสารประกอบการเบิกจ่าย
ค่าใช้จ่ายในการด าเนินการจัดประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ  ขั้นตอนวันประชุม เช่น จัดเตรียม
อุปกรณ์ในการบันทึกรายงานการประชุม การจ่ายค่าใช้จ่ายในการด าเนินการจัดประชุมคณะกรรมการ
ประจ าคณะ  และขั้นตอนหลังวันประชุม  เช่น  จัดท ามติที่ประชุม แจ้งมติที่ประชุม จัดท ารายงาน
การประชุม แจ้งรายงานการประชุม รวบรวมเอกสารส่งคืนเงินยืมค่าใช้จ่ายในการด าเนินการจัด
ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ จัดเก็บเอกสารมติที่ประชุม จัดเก็บเอกสารรายงานการประชุม 
และติดตามผลการด าเนินงานตามมติที่ประชุม จนถึงขั้นตอนการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของ
คณะกรรมการประจ าคณะ และพัฒนาปรับปรุงผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการประจ าคณะ  
ซึ่งผู้ปฏิบัติต้องปฏิบัติหน้าที่ในงานต่างๆ ต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติงาน  ดังนี้   

3.1 หลักเกณฑ์ในการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ  

 ในการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ จะต้องด าเนินการให้ เป็นไปตามข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ว่าด้วยคณะกรรมการประจ าคณะ พ.ศ.2550 หมวด 6  การ
ประชุม  ในการประชุม ต้องมีกรรมการมาประชุมอย่างน้อยกึ่งหนึ่งของจ านวนกรรมการทั้งหมด จึงจะ
เป็นองค์ประชุม  (ข้อ 12) และให้ประธานกรรมการเป็นผู้เรียกประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ แต่
ถ้ากรรมการตั้งแต่หนึ่งในสามขึ้นไปของจ านวนกรรมการทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ร้องขอให้คณะกรรมการ
ประจ าคณะเปิดปรุชุมเพ่ือกิจการอย่างหนึ่งอย่างใด ก็ให้ประธานกรรมการเรียกประชุมคณะกรรมการ
ประจ าภายใน 14 วัน นับแต่วันที่ประธานกรรมการได้รับหนังสือร้องขอ (ข้อ 13)  การนัดประชุม
ต้องท าเป็นหนังสือและแจ้งให้กรรมการทุกคนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม เว้นแต่
กรรมการนั้นจะได้ทราบการบอกนัดในที่ประชุม กรณีดังกล่าวนี้จะท าหนังสือแจ้งนัดเฉพาะกรรมการ
ที่ไม้ได้มาประชุมก็ได้ (ข้อ14) และประธานมีอ านาจหน้าที่ด าเนินการประชุม  และเพ่ือรักษาความ
เรียบร้อยในการประชุม ให้ประธานมีอ านาจออกค าสั่งๆ ตามความจ าเป็นได้ ถ้าประธานไม่อยู่ในที่
ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการที่มาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งขึ้นท าหน้าที่
แทน  ในการลงมติของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก กรรมการคนหนึ่งไหม้มีหนึ่งเสียงในลงคะแนน ถ้า
คะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพ่ิมขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด ตามข้อ 16 
หมวด 6 และการออกเสียงลงมติให้กระท าโดยเปิดเผย เว้นแต่ที่ประชุมจะมีมติเป็นอย่างอ่ืน ตาม
ข้อบังคับฯ ข้อ 17 หมวด 6 ในการประชุมต้องมีรายงานการประชุมเป็นหนังสือ  (ข้อ 18)  ถ้ามี
ความเห็นแย้ง ให้บันทึกวามเห็นแย้งพร้อมทั้งเหตุผลไว้ในรายงานการประชุมและถ้ากรรมการฝ่ายข้าง
น้อยแสดงความเห็นแย้งเป็นหนังสือก็ให้บันทึกความเห็นแย้งนั้นไว้ด้วย   
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3.2 กฎระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง  

 ในการปฏิบัติงานการจัดการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี  
ผู้ปฏิบัติงานมีระเบียบ กฎหลักเกณฑ์ วิธีการปฏิบัติงานและเงื่อนไข ดังนี้ 
  1)  ระเบียบส านักงานนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
ในข้อ 25 ให้ได้ความหมายค าว่า “รายงานการประชุม” ไว้ว่าการบันทึกความคิดเห็นของผู้มาประชุม 
ผู้เข้าร่วมประชุม และมติที่ประชุมไว้เป็นหลักฐาน    

 2)  ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ว่าด้วยคณะกรรมการประจ าคณะ พ.ศ.
2550  เป็นข้อบังคับที่ออกโดยสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  ในการประชุมครั้งที่ 
4/2550 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2550  เพ่ือก าหนดจ านวน  คุณสมบัติ  หลักเกณฑ์วิธีการได้มา 
วาระการด ารงต าแหน่ง และการพ้นจาต าแหน่งของกรรมการ ตลอดจนการประชุมของคณะกรรมการ
และการจัดระบบบริหารงานในคณะ และก าหนดอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการประจ าคณะ หมวด 
4 ข้อ 9 คณะกรรมการประจ าคณะมีอ านาจและหน้าที่ ดังนี้ 

  (1) จัดท าแผนพัฒนาคณะให้สอดคล้องกับนโยบายและพันธกิจของมหาวิทยาลัย 
  (2) พิจารณาวางระเบียบและออกข้อบังคับในคณะตามที่สภามหาวิทยาลัย

มอบหมาย  
  (3) ส่งเสริมงานจัดการศึกษา งานวิจัย งานบริการวิชาการ และงานท านุบ ารุง

ศิลปวัฒนธรรมและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
  (4) ให้ค าปรึกษา ข้อแนะน าเกี่ยวกับการด าเนินกิจกรรมต่างๆ ของคณะ  
  (5) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพ่ือด าเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งอันอยู่ในอ านาจหน้าที่

ของคณะกรรมการประจ าคณะ  
  (6) ด าเนินการอ่ืนใดตามที่มหาวิทยาลัย สภามหาวิทยาลัย และสภาวิชาการ

มอบหมาย  
 3) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ พ.ศ. 2559 และข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ว่าด้วย
การจัดการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พ.ศ. 2559  เป็นข้อบังคับที่ออกโดยสภา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ในการประชุมครั้งที่ 6/2559 เมื่อวันที่ 27 เดือนพฤษภาคม 
พ.ศ. 2559 ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยฯ หมวด 8 การยื่นขอส าเร็จการศึกษาการส าเร็จการศึกษา
และการอนุมัติประกาศนียบัตร ข้อ 36 การส าเร็จการศึกษาและการอนุมัติประกาศนียบัตร  วรรค
สอง ให้คณะกรรมการประจ าคณะอนุมัติส าเร็จการศึกษาแก่ผู้มีคุณสมบัติครบถ้วน วันส าเร็จ
การศึกษาให้ถือเอาวันที่คณะกรรมการประจ าคณะประชุมพิจารณาอนุมัติผลการศึกษา 
 4) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญา
ตรี พ.ศ. 2559 เป็นข้อบังคับที่ออกโดยสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ในการประชุม
ครั้งที่ 8/2559 เมื่อวันที่ 29 เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2559 ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยฯ หมวด 8 
การยื่นขอส าเร็จการศึกษาการส าเร็จการศึกษาและการอนุมัติปริญญา ข้อ 35 การส าเร็จการศึกษา
และการอนุมัติปริญญา วรรคสอง ให้คณะกรรมการประจ าคณะอนุมัติส าเร็จการศึกษาแก่ผู้มี
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คุณสมบัติครบถ้วน วันส าเร็จการศึกษาให้ถือเอาวันที่คณะกรรมการประจ าคณะประชุมพิจารณา
อนุมัติผลการศึกษา 

 5) ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร เรื่อง ปฏิทิน
การศึกษา เป็นประกาศของมหาวิทยาลัยฯ เพื่อใช้ประโยชน์ในการวางแผนการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการ
เรียนการสอนเป็นไปด้วยความเรียบร้อย บรรลุตามวัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
อีสาน วิทยาเขตสกลนคร และการวางแผนเตรียมความพร้อมในการจัดประชุมคณะกรรมการประจ า
คณะ เพ่ือพิจารณาอนุมัติผู้ส าเร็จการศึกษาแต่ละภาคการศึกษา  

 6)  ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ว่าด้วยการให้ปริญญากิตติมศักดิ์ พ.ศ.
2560  เป็นข้อบังคับที่ออกโดยสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  ในการประชุมครั้งที่ 
8/2560 เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2560 ก าหนดให้คณะกรรมการประจ าคณะด าเนินการ ตาม
ข้อบังคับฯ  ข้อ 10 (2) พิจารณากลั่นกรองและเสนอรายชื่อผู้สมควรไดรับการพิจารณาปริญญา
กิตติมศักดิ์ ในสาขาวิชาของคณะจ านวนไม่เกิน 2 ราย ต่อคณะกรรมการเพื่อพิจารณา  

 7) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ว่าด้วยการสรรหาอธิการบดี พ.ศ. 
2555 
 เป็นข้อบังคับที่ออกโดยสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ในการประชุมครั้งที่ 
7/2555 เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2555 หมวด 4 ข้อ 12 การได้มาซึ่งผู้สมควรด ารงต าแหน่ง
อธิการบดี มี 2 วิธี ซึ่งวิธีที่ 2 การเสนอชื่อจากส่วนราชการในมหาวิทยาลัย ก าหนดให้ผ่านการ
พิจารณากลั่นกรองจากคณะกรรมการประจ าส่วนราชการ หรือคณะกรรมการบริหารส่วนราชการ 
แล้วแต่กรณี 

   8) คู่มือการบริหารหลักสูตรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เป็นคู่มือการบริหาร
หลักสูตรของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เพ่ือก าหนดขั้นตอนในการบริหารหลักสูตร ซึ่ง
ก าหนดให้คณะกรรมการประจ าคณะ มีบทบาทหน้าที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการพิจารณาเห็นชอบการขอ
เปิด-ปิด หลักสูตร การปรับปรุงหลักสูตร ตลอดจนการพิจารณาอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 

 9) คู่มือการประกันคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษา เป็นคู่มือที่ออกโดยส านักมาตรฐานและ
คุณภาพอุดมศึกษา ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ก าหนดให้คณะ จะต้องท ารายงานการ
ประเมินตนเองระดับคณะ ตามตัวบ่งชี่  5.2 ระบบก ากับการประกันคุณภาพหลัก (สกอ.5.2) 
คณะกรรมการประจ าคณะให้ข้อเสนอแนะผลการประเมินระดับหลักสูตร เพ่ือน าไปปรับปรุงและ
พัฒนาต่อไป  
 10) แผนยุทธศาสตร์พัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  
 11) แผนยุทธศาสตร์พัฒนาคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 

3.3 วิธีการปฏิบัติงาน 
1) ก่อนการประชุม ผู้ปฏิบัติงานจะต้องด าเนินการตามขั้นตอน ดังนี้ 
 เมื่อทราบก าหนดการประชุมเรียบร้อยแล้ว  ผู้ปฏิบัติงานจะต้องด าเนินการ ตามขั้นตอนดังนี้ 
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1.1) ขออนุมัติจัดการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ  
1.2) จัดท าหนังสือเชิญประชุมคณะกรรมการภายใน 
1.3) จัดท าหนังสือเชิญประชุมคณะกรรมการภายนอก (ผู้ทรงคุณวุฒิ) 
1.4) จัดเตรียมเอกสารระเบียบวาระการประชุม 
1.5) จดัเตรียมสถานที่ในการประชุมและอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ 
1.6) จัดเตรียมอาหารว่างและเครื่องดื่ม ส าหรับคณะกรรมการ 
1.7) จัดเตรียมเอกสารประกอบการเบิกจ่ายค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ 

2) วันประชุม ผู้ปฏิบัติงานจะต้องด าเนินการตามขั้นตอน ดังนี้ 
เมื่ อถึ งวันประชุมคณ ะกรรมการประจ าค ณ ะ ผู้ ช่ วย เลขานุ การ และเลขานุ การ                

ต้องด าเนินการ ดังนี้  
1.1) จัดเตรียมอุปกรณ์ในการบันทึกรายงานการประชุม 
1.2) จดรายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ 
1.3) จ่ายค่าใช้จ่ายในการด าเนินการจัดประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ 

 3) หลังการประชุม 
เมื่อคณะกรรมการประจ าคณะ ท าการประชุ มเรียบร้อยแล้ว ผู้ช่วยเลขานุการ หรือ 

เลขานุการ ต้องด าเนินการ ดังนี้ 
3.1) จัดท ามติท่ีประชุม 
3.2) แจ้งมติท่ีประชุม 
3.3) จัดท ารายงานการประชุม 
3.4) แจ้งรายงานการประชุม 
3.5) รวบรวมเอกสารส่งคืนเงินยืมค่าใช้จ่ายในการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ 
3.6) จัดเก็บเอกสารมติที่ประชุม 
3.7) จัดเก็บเอกสารรายงานการประชุม  
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3.4  มาตรฐานการปฏิบัติงาน   
 ตารางท่ี 3-1 แสดงมาตรฐานการปฏิบัติงานก่อนวันประชุม 

ผู้รับผิดชอบ วิธีการด าเนินการ เอกสารที่เกี่ยวข้อง 
ผู้ปฏิบัติงาน พิมพ์หนังสือขออนุมัติประชุม

คณะกรรมการประจ าคณะอุตสาหกรรม
และเทคโนโลยี ลงนามโดยคณบดคีณะ
อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี เสนอรอง
อธิการบดีประจ าวิทยาเขตสกลนคร 
พิจารณาอนุมัต ิ

บันทึกข้อความ    

ผู้ปฏิบัติงาน พิมพ์หนังสือเชิญประชุมคณะกรรมการ
ภายในและภายนอก  

บันทึกข้อความ /หนังสือ
ราชการภายนอก    

ผู้ปฏิบัติงาน แจ้งคณะกรรมการ ทราบก่อนประชุม 7 
วัน 

บันทึกข้อความ /หนังสือ
ราชการภายนอก    

ผู้ปฏิบัติงาน รวบรวมเอกสารจัดท าระเบียบวาระการ
ประชุม  

เอกสารระเบยีบวาระการ
ประชุม 

ผู้ปฏิบัติงาน จัดท ารูปเล่มระเบยีบวาระการประชุม 
จ านวน 22 เล่ม  

เอกสารระเบยีบวาระการ
ประชุม 

ผู้ปฏิบัติงาน จัดเตรียมสถานท่ีในการและประชุมและ
อุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ ์

- 

แม่บ้าน จัดเตรียมอาหารว่างและเครื่องดื่ม - 

ผู้ปฏิบัติงาน จัดเตรียมเอกสารประกอบการเบกิจ่าย
ค่าใช้จ่ายในการด าเนินการจัดประชุม
คณะกรรมการประจ าคณะโดยแยกเป็น
คณะกรรมการภายในและคณะกรรมการ
ภายนอก  

ใบลงช่ือเข้าประชุม
ใบส าคัญรับเงิน 
ใบรับรองแทน
ใบเสร็จรับเงิน (แบบ บก 
111)  
ใบเบิกค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปราชการ  
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 ตารางท่ี 3-2 แสดงมาตรฐานการปฏิบัติงานในวันประชุม 
ผู้รับผิดชอบ วิธีการด าเนินการ เอกสารที่เกี่ยวข้อง 
ผู้ปฏิบัติงาน จัดเตรียมอุปกรณ์ในการบันทึกรายงาน

การประชุม  
 

ผู้ปฏิบัติงาน จดบันทึกมติที่ประชุมขอแต่ละวาระให้
ครบถ้วน  

มติที่ประชุม  

ประธาน/
คณะกรรมการ 

กรรมการมาประชุมอย่างน้อยกึ่งหนึ่งของ
จ านวนกรรมการทั้งหมดจึงจะเป็นองค์
ประชุม 

ใบลงช่ือเข้าประชุม 

ผู้ปฏิบัติงาน จ่ายค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการภายใน     
(ประธาน 1,000 บาท กรรมการ 
เลขานกุาร ผู้ช่วยเลขานุการ ท่านละ 500 
บาท )  

ใบลงช่ือเข้าประชุม 

ผู้ปฏิบัติงาน จ่ายค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการภายนอก 
(ผู้ทรงคุณวุฒิ ท่านละ 1,000 บาท)  

- ใบลงช่ือเข้าประชุม  
- ใบส าคัญรับเงิน 
- ใบรับรองแทน

ใบเสร็จรับเงิน (แบบ บก 
111)  
- ใบเบิกค่าใช้จ่ายในการ

เดินทางไปราชการ 
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 ตารางท่ี 3-3 แสดงมาตรฐานการปฏิบัติงานหลังวันประชุม 

ผู้รับผิดชอบ วิธีการด าเนินการ เอกสารที่เกี่ยวข้อง 
ผู้ปฏิบัติงาน พิมพ์มติที่ประชุม  มติที่ประชุม 

ผู้ปฏิบัติงาน แจ้งมติที่ประชุมให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ด าเนินการ (ภายใน 7 วันหลังจากวัน
ประชุม 

มติที่ประชุม 

ผู้ปฏิบัติงาน พิมพ์รายงานการประชุม ให้แล้วเสร็จ 
(ภายใน 7 วันหลังจากวันประชุม 

รายงานการประชุม 

ผู้ปฏิบัติงาน แจ้งรายงานการประชุมให้หน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้องด าเนินการ (ภายใน 7 วันหลังจาก
วันประชุม 

รายงานการประชุม 

 
 ในการจัดการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลอีสาน ว่าด้วยคณะกรรมการประจ าคณะ พ.ศ. 2550  มีมาตรฐานการปฏิบัติงาน ดังนี้ 
 1) การประชุมต้องมีกรรมการมาประชุมอย่างน้อยกึ่งหนึ่งของจ านวนกรรมการทั้งหมด 
จึงจะเป็นองค์ประชุม  
 2) ประธานกรรมการเป็นผู้เรียกประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ แต่ถ้ากรรมการตั้งแต่
หนึ่งในสามขึ้นไปของจ านวนกรรมการทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ร้องขอให้คณะกรรมการประจ าคณะเปิด
ประชุมเพ่ือกิจกรรมอย่างหนึ่งอย่างใด ก็ให้ประธานกรรมการเรียกประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ
ภายใน 14 วัน นับแต่วันที่ประธานกรรมการได้รับหนังสือร้องขอ  
 3) การนัดประชุมต้องท าเป็นหนังสือและแจ้งให้กรรมการทุกคนทราบล่วงหน้าไม่น้อย
กว่า 7 วันก่อนวันประชุม เว้นแต่กรรมการนั้นจะได้ทราบการบอกนัดในที่ประชุมแล้ว กรณีดังกล่าวนี้
จะท าหนังสือนัดเฉพาะกรรมการที่ไม่ได้มาประชุมก็ได้  
 4) ในการประชุมประธานกรรมการมีอ านาจหน้าที่ด าเนินการประชุม และเพ่ือรักษา
ความเรียบร้อยในการประชุม ให้ประธานมีอ านาจออกค าสั่งใดๆ ตามความจ าเป็นได้ ในกรณีที่
ประธานไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการที่มาประชุมเลือกกรรมการคน
หนึ่งขึ้นท าหน้าที่แทน   
 5) การลงมติของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก กรรมการคนหนึ่งให้มีหนึ่งเสียงในการ
ลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพ่ิมขึ้นอีกเสียงเป็นเสียงชี้ขาด การ
ออกเสียงลงมติให้กระท าโดยเปิดเผย เว้นแต่ที่ประชุมจะมีมติเป็นอย่างอ่ืน ในการประชุมต้องมี
รายงานการประชุมเป็นหนังสือ  
 6) ถ้ามีความเห็นแย้ง ให้บันทึกความเห็นแย้งพร้อมทั้งเหตุผลไว้ในรายงานการประชุม 
และถ้ากรรมการฝ่ายข้างน้อยแสดงความเห็นแย้งเป็นหนังสือ ก็ให้บันทึกความเห็นแย้งนั้นไว้ด้วย 
 
3.5  เงื่อนไข/ข้อสังเกต/ข้อควรระวัง/สิ่งท่ีควรค านึงในการปฏิบัติงาน  

1) การจัดเตรียมเอกสารประกอบการการจ่ายค่าเบี้ยประชุม เนื่องจากจะต้องจัดเตรียมส าหรับ
คณะกรรมการภายใน และภายนอก ซึ่งใช้แบบฟอร์มเอกสารแยกกันคนละชุด 
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2) การประชุมแต่ละครั้งไม่ควรจัดให้มีวาระการประชุมมากเกินไป เพราะจะท าให้สมาชิกเกิด
ความเหนื่อยล้า การอภิปรายจะไม่ได้ผลเต็มที่ 

3) ระยะเวลาที่ได้ผลดี ควรใช้ระยะเวลาที่ไม่เกิน 2 ชั่วโมง 
4) การจัดระเบียบวาระ เลขานุการ ต้องดูว่าควรน าเรื่องใดขึ้นก่อนหลัง โดยดูจากความส าคัญ

ตามล าดับก่อนหลัง โดยพิจารณาจากเรื่องด่วนก่อนเป็นอันดับแรก 
5) เลขานุการ ควรแจ้งวาระการประชุมให้ผู้เข้าประชุมได้ทราบล่วงหน้าอย่างช้าก่อนการประชุม 

1 วัน ท าการ  
6) การเขียนวาระการประชุมควรเขียนให้ข้อความสั้น รัดกุม  

3.6 หลักเกณฑ์ในการน าเสนอวาระการประชุม   
 1) วาระท่ีจะน าเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ  
 วาระที่น าเสนอคณะกรรมการประจ าคณะ ต้องผ่านการพิจารณากลั่นกรองจากคณะ
กรรมการบริหารคณะ หรือคณะกรรมการอื่นที่เก่ียวข้อง   โดยแบ่งตามงานที่รับผิดชอบ  ดังนี้  
 งานบริการการศึกษา วาระท่ีเสนอคณะกรรมการประจ าคณะ  อาทิเช่น  

1) พิจารณาให้ความเห็นชอบแผนบริการวิชาการ ประจ าปี  
2) พิจารณาให้ความเห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตรเล็กน้อย 
3) พิจารณาให้ความเห็นชอบการขอเปิด-ปิดหลักสูตร 
4) พิจารณาให้ความเห็นชอบแผนปฏิบัติการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ประจ าปี 
5) พิจารณาให้ความเห็นชอบแผนพัฒนานักศึกษา ประจ าปี 
6) พิจารณาอนุมัติผู้ส าเร็จการศึกษา  
7) อ่ืนๆ ตามท่ีสภามหาวิทยาลัยมอบหมาย    

 งานบริหารงานทั่วไป วาระท่ีเสนอคณะกรรมการประจ าคณะ อาทิเช่น 
1) พิจารณาให้ความเห็นชอบแผนยุทธศาสตร์ของคณะ 
2) พิจารณาให้ความเห็นชอบแผนปฏิบัติการประจ าปี 
3) พิจารณาให้ความเห็นชอบแผนพัฒนาบุคลากร ประจ าปี 
4) พิจารณาให้ความเห็นชอบแผนกลยุทธ์ทางการเงิน 
5) พิจารณาให้ความเห็นชอบแผนการบริหารความเสี่ยง 
6) พิจารณาให้ความเห็นชอบแผนการจัดการองค์ความรู้ 
7) อ่ืนๆ ตามท่ีสภามหาวิทยาลัยมอบหมาย    

3.7 จรรยาบรรณวิชาชีพของผู้ปฏิบัติงาน  
ในการจัดการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ ผู้ปฏิบัติงานจะต้องมี    

1) มีความรู้ดี มีสมาธิดี 
2) เป็นผู้ฟังที่ดี 
3) มีทักษะการสรุปความ 
4) ใช้ภาษาในการเรียบเรียงได้ดี 
5) มีความรู้งานขององค์กรที่ท างานอยู่ 
6) มีความรู้เกี่ยวกับกฎระเบียบ ที่เกี่ยวข้อง 
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7) เป็นผู้มีบุคลิก และอุปนิสัยที่ดี มีกาลเทศะและมีปฏิภาณไหวพริบ คล่องแคล่วทุกด้าน 
8) มีความรับผิดชอบงานดีมาก อดทน ท างานภายในสภาพกดดันสูงได้ และมีมนุษยสัมพันธ์ดี 
9) สามารถใช้อุปกรณ์ส านักงานที่จ าเป็นต่องาน และสามารถใช้คอมพิวเตอร์และโปรแกรม

ต่างๆ ได ้
10) มีความสามารถในการสร้างความสัมพันธ์ อันดีระหว่างบุคคล 
11) เป็นผู้อุทิศเวลาให้แก่การท างาน 
 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

บทที่ 4 

ขั้นตอนและเทคนิคในการปฏิบัติงาน 

 คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี  เป็นหน่วยงานในสังกัด  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี              
ราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร  มีหน้าที่ความรับผิดชอบภารกิจหลัก  จัดการเรียนการสอน                    
การวิจัย การบริการทางวิชาการ ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและรักษาสิ่งแวดล้อม และมีหน่วยงาน
ส านักงานคณบดี ท าหน้าที่ให้การสนับสนุนภารกิจหลักของคณะให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามที่ก าหนดไว้        
การท างานในคณะซึ่งมีกฎหมายต่างที่เกี่ยวข้อง ไม่ว่ากฎหมายเกี่ยวการเรียนการสอน การบริหาร
วิชาการ การบริหารส านักงาน การบริหารเงินรายได้ การบริหารงานบุคคล  ระเบียบส านัก
นายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และตามมาตรา 3 7 แห่งพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. 2548 ก าหนดให้คณะมีคณะกรรมการประจ าคณะ 
ประกอบด้วยคณบดีเป็นประธานกรรมการและกรรมการอ่ืนอีกจ านวนหนึ่ง โดยจ านวน คุณสมบัติ 
หลักเกณฑ์และวิธีการได้มา วารระการด ารงต าแหน่ง และการพ้นจากต าแหน่งของกรรมการตลอดจน
การประชุมของคณะกรรมการประจ าคณะและการจัดระบบบริหารงานในคณะให้เป็นไปตามข้อคับ
ของมหาวิทยาลัย และข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ว่าด้วยคณะกรรมการประจ า
คณะ พ.ศ.2550 การประชุมดังกล่าวคณะคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีได้มอบให้งานบริหารงาน
ทั่วไป แผนกงานธุรการคณะ ภาระงานสารบรรณและการเจ้าหน้าที่เป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบการ
ประชุมกรรมการประจ าคณะดังกล่าว เพ่ือประชุมชี้แจง การถ่ายทอดและท าความเข้าใจนโยบาย
มหาวิทยาลัย นโยบายคณะ หรือแสดงความคิดเห็น หรือหาข้อยุติ ที่เป็นไปตามวัตถุปรุสงค์ที่ก าหนด
ไว้ อีกท้ังเพ่ือพัฒนางานตามแผนยุทธศาสตร์พัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  และแผน
ยุทธศาสตร์พัฒนาคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 

 ในการปฏิบัติงานจะต้องมีความเชื่อมโยงให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย 
เพ่ือเป็นการสนับสนุนให้การด าเนินงานเป็นไปในทิศทางเดียวกันและบรรลุเป้าหมาย  การจัดการ
ประชุมมีความส าคัญในการบริหารจัดการ งานประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ ประกอบด้วยคณบดี
เป็นประธานกรรมการและกรรมการอ่ืนอีกจ านวนหนึ่ง โดยจ านวน คุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการ
ได้มา วารระการด ารงต าแหน่ง และ การพ้นจากต าแหน่งของกรรมการตลอดจนการประชุมของ
คณะกรรมการประจ าคณะและการจัดระบบบริหารงานในคณะให้เป็นไปตามข้อคับของมหาวิทยาลัย 
และข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ว่าด้วยคณะกรรมการประจ าคณะ พ.ศ.2550  
ซึ่งการประชุมจะด าเนินการตามแผนการจัดการประชุม และการจัดประชุมในแต่ละครั้งมีขั้นตอน
ยุ่งยากซับซ้อนบุคลากรส่วนใหญ่จะไม่ชอบภารงานด้านการจัดการประชุมในการจัดการประชุม
ดังกล่าว อาจมาจากสาเหตุที่หลากหลายประการ เช่น ความไม่ชัดเจนในกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง                 
ขาดทักษะในการเขียนวาระการประชุม ขาดการประสานงานที่ดี ขาดข้อมูลประกอบวาระการประชุม 
รวมถึงผู้เข้าร่วมประชุมยังเข้าใจบทบาทหน้าที่ในการประชุมค่อนข้างน้อย  และช่องทางการแจ้ง
รายงานประชุมยังมีน้อย ดังนั้น ผู้ปฏิบัติงาน/เลขานุการในการจัดประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ 
จึงมีเทคนิคการปฏิบัติงานการจัดการประชุม เพ่ือพัฒนางานประชุม ดังนี้  
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ขั้นตอนการปฏิบัติงานและเทคนิคการปฏิบัติงาน  

 ในการจัดการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ ต้องมีการวางแผนในการปฏิบัติงาน ตั้งแต่
การจัดท าแผนการประชุม  ขั้นตอนก่อนการประชุม  ขั้นตอนวันประชุม ขั้นตอนหลังประชุม และจน
เสร็จสิ้นขั้นตอนการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการประจ าคณะ  ผู้ปฏิบัติงานจะต้องมี
ขั้นตอนและเทคนิคการปฏิบัติ ดังนี้ 

 4.1 ขั้นตอนและเทคนิคการจัดท าแผนการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ  

 4.1.1 ขั้นตอนการจัดท าแผนการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ 
1) จัดท าแผนการด าเนินงาน 
2) เสนอคณะกรรมการประจ าคณะ พิจารณาให้ความเห็นชอบ 
3) คณบดีลงนามอนุมัติแผนการด าเนินงาน 
4) จัดท าปฏิทินการประชุม 
5) แจ้งเวียนคณะกรรมการประจ าคณะทราบ 

ตารางท่ี 4-1  แสดงแผนการปฏิบัติงานการจัดท าแผนประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ 

 

กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
1) จัดท าแผนการด าเนินงาน 1 วัน ผู้ปฏิบัติงาน 

2) เสนอคณะกรรมการประจ าคณะ พิจารณา
ให้ความเห็นชอบ 

1 วัน ผู้ปฏิบัติงาน 

3) น าเสนอคณบดีลงนามอนุมัติแผนการ
ด าเนินงาน 

5 นาท ี ผู้ปฏิบัติงาน 

4) จัดท าปฏิทินการประชุม 1 วัน ผู้ปฏิบัติงาน 

5) แจ้งเวียนคณะกรรมการประจ าคณะทราบ 1 วัน ผู้ปฏิบัติงาน 



 

  

- 26 - 

  

        

                   
                            

                     

                 

  

       

          

         

            

 

รูปภาพที่ 4-1 แสดงขั้นตอนการจัดท าแผนการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ 

 4.1.2 เทคนิคการจัดท าแผนการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ 

  ในการจัดท าแผนการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ ผู้รับผิดชอบ / ผู้ปฏิบัติงาน/ 
เลขานุการ จัดท าแผนด าเนินงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ โดยจัดท าเป็นปีงบประมาณ   
ซึ่งก าหนดการจัดการประชุมมีมติร่วมกันให้มีการจัดการประชุมในวันพุธ สัปดาห์ ที่ 3 ของเดือน ทั้งนี้ 
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โดยอ้างอิงปฏิทินการศึกษา  และจัดท าปฏิทินการประชุม  และแจ้งเวียนให้คณะกรรมการ ซึ่งมี
รายละเอียดขั้นตอน ดังนี้ 

1) ผู้รับผิดชอบจัดท าแผนการด าเนินงานการบริหารคณะกรรมการประจ าคณะ 
ประจ าปีงบประมาณ  มีรายละเอียดแผนการด าเนินงานการบริหารคณะกรรมการประจ าคณะ                     
ดังรายละเอียด  

2) เสนออนุมัติแผนการด าเนินงานการบริหารคณะกรรมการประจ าคณะ ประจ าปี
งบประมาณ  โดยเสนอผ่านคณะกรรมการประจ าคณะให้ความเห็นชอบก่อนเสนอคณบดีลงนามอนุมัติ
แผนการด าเนินงานการบริหารคณะกรรมการประจ าคณะ ตัวอย่างแผนตามภาคผนวก ก   

3) ด าเนินการตามแผนการด าเนินงานการบริหารคณะกรรมการประจ าคณะ ประจ าปี
งบประมาณ และ ตามปฏิทินการศึกษา ทั้งนี้ เนื่องจากคณะกรรมการประจ าคณะได้รับมอบหมายจาก
สภามหาวิทยาลัย ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ  ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ว่าด้วยการจัดการศึกษา
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ว่าด้วยการจัด
การศึกษาระดับปริญญาตรี และ ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ว่าด้วยการจัด
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  ให้คณะกรรมการประจ าคณะอนุมัติส าเร็จการศึกษาแก่ผู้ที่มีคุณสมบัติ
ครบถ้วน   

4) ผู้รับผิดชอบ/ผู้ปฏิบัติงาน/เลขานุการ ก ากับติดตามการปฏิบัติงานตามแผนการ
ด าเนินงานการบริหารคณะกรรมการประจ าคณะ ประจ าปีงบประมาณ อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง   โดย
ก าหนดก ากับติดตามครั้งที่ 1 ในช่วงเดือนมีนาคม ครั้งที่ 2 ในช่วงเดือนตุลาคม  

5) ผู้รับผิดชอบ/ผู้ปฏิบัติงาน/เลขานุการ จะท าการประเมินผลการด าเนินงานตาม
แผนการด าเนินงานการบริหารคณะกรรมการประจ าคณะ ประจ าปีงบประมาณ โดยจะท าการ
ประเมินผลการด าเนินงานด้านการจัดการประชุม และประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ
ประจ าคณะ โดยสรุปและรายงานผลการด าเนินงาน และผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ ให้ที่
ประชุมทราบและให้ข้อเสนอแนะ  ทั้งนี้ โดยมีแบบประเมิน ตามเอกสารตัวอย่างภาคผนวก  ง 

6) ผู้ช่วยเลขานุการ/เลขานุการ จะน าผลจากการประเมินผลการด าเนินงานด้านการจัด
ประชุม และผลการประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการประจ าคณะ เพื่อปรับปรุงการด าเนินงาน
ตามแผนการด าเนินงานการบริหารคณะกรรมการประจ าคณะ ให้มีประสิทธิภาพเพ่ิมมากยิ่งข้ึน  

 4.2  ขั้นตอนและเทคนิคการปฏิบัติก่อนการประชุม 

 4.2.1 ขั้นตอนก่อนการประชุม 
1) ขออนุมัติจัดการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ  
2) จัดท าหนังสือเชิญประชุมคณะกรรมการภายใน 
3) จัดท าหนังสือเชิญประชุมคณะกรรมการภายนอก (ผู้ทรงคุณวุฒิ) 
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4) จัดเตรียมเอกสารระเบียบวาระการประชุม 
5) จัดเตรียมสถานที่ในการประชุมและอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ 
6) จัดเตรียมอาหารว่างและเครื่องดื่ม ส าหรับคณะกรรมการ 
7) จัดเตรียมเอกสารประกอบการเบิกจ่ายค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการ

ประจ าคณะ 

ตารางท่ี 4-2  แสดงแผนการปฏิบัติงานก่อนวันประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ 

 

กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
1) ขออนุมัติจัดการประชุมคณะกรรมการ

ประจ าคณะ  
ก่อนการประชุมอย่างน้อย 7 วัน ผู้ปฏิบัติงาน 

2) จัดท าหนังสือเชิญประชุมคณะกรรมการ
ภายใน 

ก่อนการประชุมอย่างน้อย 7 วัน ผู้ปฏิบัติงาน 

3) จัดท าหนังสือเชิญประชุมคณะกรรมการ
ภายนอก (ผู้ทรงคุณวุฒิ) 

ก่อนการประชุมอย่างน้อย 7 วัน ผู้ปฏิบัติงาน 

4) จัดเตรียมเอกสารระเบียบวาระการ
ประชุม 

ก่อนการประชุมอย่างน้อย 1 วัน ผู้ปฏิบัติงาน 

5) จัดเตรียมสถานที่ในการประชุมและ
อุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ 

ก่อนการประชุมอย่างน้อย 1 วัน ผู้ปฏิบัติงาน 

6) จัดเตรียมอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
ส าหรับคณะกรรมการ 

ก่อนการประชุมอย่างน้อย 15 
นาท ี

ผู้ปฏิบัติงาน 

7) จัดเตรียมเอกสารประกอบการเบิกจ่าย
ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการประจ า
คณะ 

ก่อนการประชุมอย่างน้อย 1 วัน ผู้ปฏิบัติงาน 
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 รูปภาพที่ 4-2  แสดงขั้นตอนการขออนุมัติค่าใช้จ่ายในการจัดการประชุม          
          คณะกรรมการประจ าคณะ 
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  รูปภาพที่ 4-3 แสดงขั้นตอนการท าหนังสือเชิญคณะกรรมการประจ าคณะ 
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รูปภาพที่ 4-4  แสดงขั้นตอนการจัดเตรียมเอกสารระเบียบวาระการประชุม 
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รูปภาพที่ 4-5 แสดงขั้นตอนการจัดเตรียมสถานที่ประชุมและอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ 
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รูปภาพที่ 4-6 แสดงขั้นตอนการจัดเตรียมเอกสารประกอบการเบิกจ่ายค่าใช้จ่าย                                
 ในการจัดการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ 

 4.2.1 เทคนิคการปฏิบัติงานก่อนวันประชุม 
  ในขั้นตอนก่อนวันประชุม  เมื่อทราบก าหนดการวันประชุมที่ แน่นอนแล้ว 
ผู้รับผิดชอบ/ผู้ปฏิบัติงาน /เลขานุการ ปฏิบัติดังนี้  

1. จัดท าบันทึกข้อความขออนุมัติประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ เสนอรอง
อธิการบดีประจ าวิทยาเขตสกลนคร   ซึ่งรายละเอียดที่เสนอขออนุมัติประกอบด้วย อนุมัติการประชุม
คณะกรรมการประจ าคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี โดยระบุครั้งที่ สถานที่ในการประชุม   อนุมัติ
การเดินทางโดยรถยนต์ส่วนบุคคลของคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  ในการเข้าร่วมประชุม
คณะกรรมการประจ าคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี โดยระบุวัน เวลา สถานที่ประชุม อนุมัติ
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ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม อย่างละเอียด ดังนี้ ค่าเบี้ยประชุมของประธาน กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  
กรรมกร  เลขานุการ ค่าเดินทางคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  ค่าน้ ามันเชื้อเพลิงรถยนต์ส่วนบุคคล 
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มส าหรับคณะกรรมการ ตลอดจนขอใช้ยานพาหนะของมหาวิทยาลัยฯ 
พร้อมพนักงานขับรถส าหรับการเดินทางรับ-ส่งคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ โดยขอเบิกค่าใช้จ่ายต่างๆ 
ตามสิทธิ์ ในกรณีที่กรรมการผู้ทรงเดินทางโดยรถโดยสารประจ าทาง  และระบุชื่อ -สกุล ผู้ยืมเงินทด
รองจ่าย ให้ชัดเจน โดยมีรายละเอียด ตามเอกสารตัวอย่างภาคผนวก ก  

2. จัดท าหนังสือขอเชิญประชุม  เมื่อท าการขออนุมัติจัดประชุมคณะกรรมการ
ประจ าคณะเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ผู้ช่วยเลขานุการ/เลขานุการ  ซึ่งในการท าหนังสือเชิญประชุม 
แบ่งเป็น 2 กรณี  ดังนี้ 

1) กรณีออกหนังสือเชิญกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก  โดยใช้หนังสือ
ราชการภายนอก ผู้ลงนามในหนังสือโยคณบดีหรือผู้รักษาราชการแทนคณบดีคณะอุตสาหกรรมและ
เทคโนโลยี ทั้งนี้ โดยแนบแบบตอบการเข้าร่วมประชุม และแบบฟอร์มเสนอวาระการประชุม ตาม
เอกสารภาคผนวก ก  

2) กรณีออกหนังสือเชิญกรรมการภายใน โดยใช้บันทึกข้อความขอเชิญ
ประชุม ผู้ลงนามในหนังสือโดยคณบดีหรือผู้รักษาราชการแทนคณบดีคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 
ทั้งนี้ โดยแนบแบบตอบการเข้าร่วมประชุม และแบบฟอร์มเสนอวาระการประชุม ตามเอกสาร
ภาคผนวก ก  

3. การจัดเตรียมเอกสารระเบียบวาระการประชุม ระเบียบวาระการประชุม 
เปรียบเสมือนหัวใจของการประชุม เพราะเป็นสิ่งส าคัญที่จะก่อให้เกิดการประชุมและการได้มา ซึ่ง
ความคิดเห็นหรือข้อตกลงร่วมกันเป็นอ านาจของประธานที่จะแจ้งผู้เข้าร่วมประชุมในทางปฏิบัติผู้ท า
หน้าที่เลขานุการหรือผู้ช่วยเลขานุการมักจะได้รับมอบอ านาจให้ระบุเรื่องจะเสนอเพ่ือพิจารณาเข้าเป็น
ระเบียบวาระการประชุม และน าเสนอเรื่องที่ระบุในวาระการประชุมให้ประธานตรวจสอบความ
ถูกต้องอีกครั้ง (สมิต สัชฌุกร. 2547: 104-105) 

ความหมายและความส าคัญของระเบียบวาระการประชุม 
 ค าว่า ระเบียบวาระ หมายความว่า ล าดับรายการที่ก าหนดไว้เสนอที่ประชุม (พจนานุกรม
ฉบับราชบัณฑิตยสถาน 2554) ใช้ส าหรับการประชุมโดยเฉพาะ 
 ระเบียบวาระการประชุม  หมายถึง  การจัดล าดับเรื่องที่จะพิจารณาในที่ประชุม                     
โดยเลขานุการ เป็นผู้จัดระเบียบวาระการประชุม โดยเรียงล าดับเรื่องตามความส าคัญ และที่ประชุม
จะพิจารณาตามล าดับระเบียบวาระท่ีจัดไว้ 

 ระเบียบวาระการประชุม เป็นเอกสารที่มีความส าคัญ ที่จะน าเสนอเรื่องที่มีความส าคัญต่างๆ 
ให้แก่ผู้เข้าร่วมประชุมในแต่ละโอกาสได้ทราบถึงประเด็นที่ส าคัญ ซึ่งจะน ามาอภิปรายในการประชุม
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ครั้งนั้นๆ สามารถเตรียมข้อมูลและความคิดเห็นเพ่ือเสนอที่ประชุมหรือหากไม่ได้เข้าประชุมเอง ก็จะ
ได้มอบหมายผู้ที่เก่ียวข้องกับเรื่องนั้นๆ เข้าประชุมแทน  

 การจัดระเบียบวาระการประชุมถือว่าเป็นหัวใจของการประชุม เพราะเป็นการก าหนเดเรื่องที่
จะประชุมแจ้งให้ผู้เข้าประชุมทราบว่าจะประชุมเรื่องอะไรบ้าง การก าหนดการวาระการประชุมเป็น
หน้าที่ของประธานและเขานุการที่จะต้องปรึกษาหารือกัน และเป็นการป้องกันการพูดข้ามระเบียบ
วาระหรืออภิปรายนอกเรื่อง ประธานสามารถจัดแบ่งเวลาให้เหมาะสมกับระเบียบวาระต่างๆ หากมีมี
ระเบียบวาระการประชุมที่ชัดเจน อาจมีการอภิปรายมากเกินจ าเป็น ท าให้ไม่สามารถประชุมให้แล้ว
เสร็จตามก าหนดเวลาได้ 

รูปแบบของระเบียบวาระการประชุม 

การประชุมที่เป็นทางการ ในการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะถือว่าเป็นการประชุมอย่าง
เป็นทางการ มีการจัดประชุมสม่ าเสมอ จึงใช้รูปแบบที่มีระเบียบวาระการประชุมเหมือนกันทุกครั้ง 
เพ่ือให้สื่อความหมายเข้าใจชัดเจนตรงกัน โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังกล่าว มีดังนี้  

  ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่อง ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
    1.1………………………………………………….. 
    1.2………………………………………………….. 
  ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่อง รับรองรายงานการประชุม 
    2.1………………………………………………….. 
  ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่อง เสนอที่ประชุมทราบ  
    3.1………………………………………………….. 
  ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่อง เสนอเพ่ือพิจารณา 
    4.1………………………………………………….. 
    4.2………………………………………………….. 
  ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่อง อ่ืนๆ  (ถ้ามี)  
    5.1………………………………………………….. 
    5.2………………………………………………….. 

 การประชุมที่ไม่เป็นทางการ  ที่ประชุมอาจก าหนดรูปแบบง่ายๆ โดยไม่ต้องมีระเบียบวาระ
ครบถ้วนเป็นแบบฉบับ มักใช้ในการประชุมที่ไม่ค่อยเป็นทางการหรือการประชุมกลุ่มย่อยๆ หัวหน้า
ประชุมเพียง 1,4,5 เท่านั้น 
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 การประชุมที่หน่วยงานก าหนด บางหน่วยงานอาจก าหนดเฉพาะ เช่น เพ่ิมระเบียบวาระ 
“ติดตามการด าเนินงานตามมติที่ประชุมครั้งที่ผ่านมา” ตัวอย่างระเบียบวาระการประชุม ในการ
จัดท ารูปเล่มระเบียบวาระการประชุม ผู้รับผิดชอบจะต้องเตรียมวัสดุอุปกรณ์ ดังนี้  

1) กรรไกร/ 
2) กระดาษสติ๊กเกอร์ใส 
3) แผ่นรองตัด 
4) คัดเตอร์ 
5) กาวสองหน้าแบบบาง 
6) ลิ้นแฟ้ม 
7) กระดาษชาร์ทสี 

 การจัดท าเอกสารรูปเล่มระเบียบวาระการประชุม ซึ่งประกอบด้วย  

1.1 ปก 
1.2 ระเบียบวาระการประชุม   
1.3 หลักการและเหตุผล บอกล าดับระเบียบวาระการประชุม พร้อม เอกสาร

ประกอบการพิจารณา โดยเรียงล าดับตามระเบียบวาระที่ 1 ถึง ระเบียบวาระที่ 
6  โดยให้ท าเท่ากับจ านวนผู้เข้าร่วมประชุม รูปเล่มระเบียบวาระการประชุม 
ตามตัวอย่างเอกสารภาคผนวก ก  

1.4  ปกหลัง 

 ในการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ การจัดท าระเบียบวาระการประชุม วาระการ
ประชุมนั้นเป็นเครื่องมือมาตรฐานส าหรับทุกการประชุม วาระของการประชุมนี้ จะช่วยให้เห็น
โครงสร้างการประชุมที่ชัดเจนและก่อให้เกิดประสิทธิผล แนวทางในการก าหนดวาระการประชุม  
หน่วยงานที่จะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม จะรับผิดชอบในการก าหนดวาระการประชุม แล้วจึงน าไป
ปรึกษากับผู้ที่จะเป็นประธานที่ประชุม เพื่อขอความเห็นชอบ ควรมีการสอบถามไปยังสมาชิก ที่จะเข้า
ร่วมประชุมทุกคนด้วยว่ามีวาระอ่ืนใดที่จะขอ  น าเข้าสู่ที่ประชุมอีกหรือไม่วาระการประชุมแต่ละเรื่อง
หรือแต่ละหัวข้อจะมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กันกับวัตถุประสงค์ของการประชุมมีการก าหนดวาระที่
ส าคัญๆ ไว้ในล าดับต้นๆ ของการประชุมมีการจัดความสัมพันธ์ของแต่ละวาระให้เชื่อมโยงต่อเนื่องกัน
ไม่วกไปวนมา  ตามปกติระเบียบวาระการประชุมที่ถือปฏิบัติปัจจุบันของหน่วยงาน ประกอบด้วย 
ระเบียบวาระท่ี 1 ถึงระเบียบวาระท่ี 6  ดังนี้  
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 ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องประธานแจ้งให้ทราบ 

 ระเบียบวาระนี้เป็นวาระที่ประธานจะแจ้งให้ที่ประชุมทราบเอง อาจแจ้งถึงความต าเป็นหรือ
เหตุผลในการประชุม มีเรื่องด่วนที่จะแจ้งให้ทราบ หรือแนะน าสมาชิกใหม่ เป็นต้น ซึ่งประธานจะต้อง
เตรียมข้อมูลไว้เอง 

 ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา  

 ประธานหรือเลขานุการเตรียมรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมาให้เรียบร้อย เพ่ือน าเสนอที่
ประชุมรับรองรายงานการประชุม ทั้งอาจท าได้ โดยแจ้งให้ผู้เข้าร่วมประชุมทราบก่อนหรือรับรอง
รายงานการประชุมพร้อมกันในที่ประชุมก็ได้ 

 ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องติดตามผลการด าเนินงานตามมติที่ประชุมหรือเรื่องสืบเนื่องจาก
การประชุมครั้งที่ผ่านมา  

 เลขานุการจะเป็นผู้น าเสนอต่อที่ประชุมเก่ียวกับการติดตามผลการด าเนินงานตามมติที่
ประชุมในการประชุมครั้งนี้ผ่านมาให้ที่ประชุมรับทราบ 

 ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องเสนอเพื่อทราบ 

 เรื่องนี้ เพ่ือการเสนอวาระการประชุมจากหน่วยงานที่ต้องการให้ที่ประชุมรับทราบหรือเป็น
การเสนอรายงานผลการด าเนินงานต่อท่ีประชุมเพ่ือรับทราบผลการด าเนินงานตามภารกิจที่ได้รับ
มอบหมาย  

 ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 

 ระเบียบวาระนี้ เป็นเรื่องที่เสนอเพ่ือพิจารณาซึ่งวัตถุประสงค์หลักของการประชุมแต่ละครั้ง 
ซึ่งเป็นเรื่องที่แต่ละหน่วยงานเสนอต่อที่ประชุมและจะต้องอภิปรายซักถามและลงมติของกรรมการ
อาจมีเรื่องที่ต้องพิจารณามากกว่า 1 เรื่องก็ได้ ประธานหรือเลขานุการการประชุมจะมีหน้าที่
ประสานงานกับฝ่ายต่างๆ หรือหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องว่ามีเรื่องอะไรบ้างที่จะน าเสนอเพ่ือพิจารณาใน
ครั้งนี้จะได้เตรียมกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องประกอบการพิจารณา และบรรจุวาระการประชุม 

ในการด าเนินการประชุมเลขานุการน าเข้าสู่เรื่องที่จะพิจารณาทีละเรื่อง และเชิญเจ้าของเรื่อง
นั้นๆ ชี้แจงให้ข้อมูลแก่ที่ประชุม แล้วเปิดโอกาสให้ที่ประชุมอภิปรายซักถามจนเป็นที่พอใจจึงขอมติ
จากที่ประชุมว่าจะพิจารณาให้ความเห็นชอบ อนุญาต อนุมัติ หรือไม่ โดยถือเสียงข้างมากเป็นเกณฑ์ 
จากนั้นพิจารณาไปเป็นเรื่องๆ จนหมดเรื่องพิจารณา 
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 ระเบียบวาระท่ี 6 เรื่องอ่ืนๆ  

การประชุมบางครั้งอาจมีเรื่องที่ สมาชิกต้องการแจ้งให้ที่ประชุมทราบ โดยเรื่องนั้นไม่
เกี่ยวข้องกับวัตถุประสงค์ของการประชุมครั้งนี้ หรือเป็นเรื่องปลีกย่อยทั่วๆ ไปก็ได้ หรือเรื่องส าคัญ
เร่งด่วนอื่นๆ ที่ไม่สามารถบรรลุในวาระท่ี 5 ได้ทัน 

อย่างไรก็ตาม การจัดเตรียมระเบียบวาระการประชุมอาจจัดวาระแตกต่างกันได้ ขึ้นอยู่กับ
วัตถุประสงค์และข้อตกลงขอแต่ละหน่วยงาน และการจัดเตรียมเอกสารระเบียบวาระการประชุมมี
ประโยชน์ต่อการประชุมและหน่วยงานหรือองค์กร ดังนี้ 

1) ท าให้ผู้เข้าประชุมได้เตรียมรวบรวมข้อมูลข้อเท็จจริงและความคิดเห็นต่างๆ มาใช้ใน
การประชุม 

2) ท าให้ประธานในที่ประชุมน าเสนอประเด็นปัญหาและท าการประชุมได้ตรงเป้าหมายที่
ต้องการ  

3) ท าให้ผู้เข้าประชุมทราบเวลาที่ประชุมแน่นอนเป็นประโยชน์ต่อการประชุม มีโอกาส
วางแผนจัดสรรเวลาท างานอื่นได้สะดวก 

4. การจัดเตรียมสถานที่และอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์   

ในการจัดเตรียมสถานที่และอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ มีความส าคัญต่อการประชุมมาก 
ผู้รับผิดชอบ เลขานุการหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายมีหน้าที่ในการเตรียมสถานที่และสิ่งอ านวยความ
สะดวกต่างๆ ให้พร้อม เพ่ือให้การประชุมด าเนินไปด้วยเรียบร้อย และประสบผลส าเร็จตาม
วัตถุประสงค์ การจัดสถานที่อย่างเหมาะสมนั้นจะมีส่วนช่วยเอ้ืออ านวยให้เกิดการสื่อสสารอย่างมี
ประสิทธิภาพทั้งก่อนและหลังการประชุม รวมทั้งการประชุมในครั้งต่อไป 

การจัดเตรียมสถานที่ประชุม ในการประชมแต่ละครั้งอาจจะแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับจ านวนผู้
เข้าประชุมลักษณะการประชุม วัตถุประสงค์ของการประชุม ผู้ที่ท าหน้ าที่เลขานุการหรือผู้ที่ได้รับ
มอบหมาย จะต้องศึกษาข้อมูลเบื้องต้นของการประชุม เช่น  จะประชุมเรื่องอะไร มีระเบียบวาระการ
ประชุมอะไรบ้าง เพ่ือจัดเตรียมข้อมูลและเอกสารประกอบ หรือผู้เข้าประชุมคือใคร เพ่ือจะได้
จัดเตรียมห้องประชุมให้เหมาะสม ตรวจสอบวัสดุอุปกรณ์ สิ่งอ านวยความสะดวกให้เรียบร้อย เช่น 
โต๊ะ เก้าอ้ี ความสะอาด แสงสว่าง ไฟฟ้า เครื่องปรับอากาศ เครื่องเสียง ไมโครโฟน เครื่อง
คอมพิวเตอร์ เครื่องฉายโปรเจคเตอร์ ระบบอินเตอร์เน็ต แม้กระทั่งปฏิทินก็ควรจัดไว้ ในห้องประชุม
ด้วย เพื่อความสะดวกในการวางแผนและนัดหมายต่างๆ และก าหนดการจัดการประชุมในครั้งต่อไป  

การเลือกห้องประชุม ผู้รับผิดชอบในการจัดประชุมจะต้องเลือกให้เหมาะสมกับขนาดของ
กลุ่มและมีความจุเพียงพอส าหรับผู้เข้าประชุม ห้องประชุมควรเป็นห้องที่ผู้เข้าประชุมทุกคนสามารถ
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มองเห็นและได้ยินเสียงซึ่งกันและกันได้อย่างชัดเจน และที่นั่งของเลขานุการหรือผู้จดบันทึกรายงาน
การประชุมควรจะอยู่ในต าแหน่งที่มองเห็นผู้เข้าร่วมประชุมใด ทั้งหมดและสะดวกในการเข้าออกห้อง
ประชุม เพื่อรับส่งข่าวสารโดยไม่รบกวนที่ประชุม 

การประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ นั้น จะมีผู้เข้าร่วมประชุม จ านวน  22 -23 คน ห้อง
ที่ใช้ในการประชุม คือ ห้องประชุมส านักงานคณบดี คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ซึ่งอยู่บริเวณชั้น 
2 อาคารส านักงานคณบดี  ห้องประชุมสามารถรองรับผู้เข้าร่วมประชุมได้จ านวน  25 คน ภายใน
ห้องประชุมมีอุปกรณ์ที่อ านวยความสะดวกส าหรับการประชุมครบถ้วนและสามารถให้งานได้ตามปกติ 
ประกอบด้วย เครื่องฉายโปรเจคเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์ ไมโครโฟน ล าโพง ระบบอินเตอร์เน็ต การ
จัดโต๊ะที่นั่งส าหรับผู้เข้าร่วมประชุม ประธานและผู้เข้าประชุมสามารถมองเห็นหน้ากันและกันและ
สามารถสื่อสารโต้ตอบกันทุกคน  ดังแสดงไว้ในรูปภาพที่ 4 -7 รายละเอียดขั้นตอนการจัดเตรียม
สถานที่ในการประชุม ดังนี้ 

1. ประสานเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลห้องประชุม เพื่อจัดเตรียมอุปกรณ์อ านวยความสะดวก 
และอุปกรณ์ในห้องประชุมให้ใช้งานได้ตามปกติ ล่วงหน้าก่อนวันประชุม  

2. จัดวางป้ายชื่อคณะกรรมการประจ าคณะและเอกสารระเบียบวาระการประชุมและ
เอกสารแนบระเบียบวาระการประชุม ก่อนการประชุมเพ่ือให้ด าเนินการประชุม  

 



 

  

- 40 - 

  

     /      

                           

                  

         / 
                     

                    

   
  

  
 
  

  
  

   
  

   
  

 

           

  
  

 
  

    
  

  
  

  
  

 
  

    
  

  
  

   
   

  

 

รูปภาพที่ 4-7 รูปแบบการจัดห้องประชุมที่ใช้ในการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ 

5. จัดเตรียมเอกสารประกอบการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดการประชุมคณะกรรมการประจ า
คณะ   

 ผู้รับผิดชอบ/เลขานุการ การจัดการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ จะต้องจัดเตรียม
เอกสารประกอบการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ ายในการจัดการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ                   
เพ่ือใช้ในวันประชุม ซึ่งประกอบด้วย จัดเตรียมซองส าหรับบรรจุเบี้ยประชุมพร้อมจัดพิมพ์ชื่อ -สกุล 
คณะกรรมการ  แบบฟอร์มลงนามเข้าร่วมประชุม  แบบฟอร์มหลักฐานการเบิกจ่ายค่าเบี้ยประชุม
ส าหรับคณะกรรมการภายใน ใบส าคัญรับเงินค่าเบี้ยประชุมส าหรับคณะกรรมการภายนอก และ
แบบฟอร์มการเบิกจ่ายค่าเดินทางเข้าร่วมประชุมส าหรับคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ และใบส าคัญรับ
เงิน และแบบฟอร์มใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน (แบบ บก. 111) โดยมี ตัวอย่างเอกสารตาม
ภาคผนวก ก 
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 4.3 ขั้นตอนและเทคนิคการปฏิบัติในวันประชุม 

 4.3.1 ขั้นตอนในวันประชุม 
1) จัดเตรียมอุปกรณ์ในการบันทึกรายงานการประชุม  
2) จดบันทึกรายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ 
3) จ่ายค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานจัดประชุมคณะกรรมการคณะ 

ตารางท่ี 4-3  แสดงแผนการปฏิบัติงานในวันประชุม 

 

 

  

กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
1) จัดเตรียมอุปกรณ์ในการบันทึกรายงานการ

ประชุม  
ก่อนการประชุม 30 นาที ผู้ปฏิบัติงาน 

2) จดบันทึกรายงานการประชุมคณะกรรมการ
ประจ าคณะ 

ในช่วงเวลาประชุม ผู้ปฏิบัติงาน 

3) จ่ายค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานจัดประชุม
คณะกรรมการคณะ 

ก่อนการประชุม 30 นาที ผู้ปฏิบัติงาน 
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รูปภาพที่ 4-8  แสดงขั้นตอนการจดรายงานการประชุม 
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 4.3.2 เทคนิคการปฏิบัติงานในวันประชุม 
 ในวันประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ ผู้รับผิดชอบ/เลขานุการ จะต้องจัดเตรียม

วัสดุอุปกรณ์ในการจดบันทึกรายงานการประชุมให้พร้อม เช่น ปากกา ดินสอ เครื่องบันทึกเทป 
ผู้รับผิดชอบ/เลขานุการ จะต้องด าเนินการในวันประชุม ดังนี้ 

1) จัดเตรียมอุปกรณ์ในการบันทึกรายงานการประชุม  
2) จดบันทึกรายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ 
3) จ่ายค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานจัดประชุมคณะกรรมการคณะ 

  ซึ่งในการจ่ายค่าเบี้ยประชุมส าหรับคณะกรรมการประจ าคณะ ผู้รับผิดชอบ/
เลขานุการ จะต้องจัดเตรียมซองใส่ค่าเบี้ยประชุมพร้อมพิมพ์ชื่อ-สกุล  พร้อมระบุจ านวนอัตราค่าเบี้ย
ประชุม ดังนี้ 

- ประธาน     จ านวน   1,000 บาท 
- กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ (กรรมการภายนอก) จ านวน ท่านละ 1,000 บาท 
- กรรมการ  เลขานุการ ผู้ช่วยเลขานุการ จ านวน ท่านละ     500 บาท 

 ส าหรับประธาน กรรมการ และ เลขานุการ  ผู้รับผิดชอบ/เลขานุการ จะต้องปฏิบัติ ดังนี้          
ให้ประธาน กรรมการ และ เลขานุการ ลงนามเข้าร่วมประชุมตามแบบฟอร์มลงนามเข้าร่วมประชุม
คณะกรรมการประจ าคณะ  และ ลงนามในแบบฟอร์มหลักฐานหลักฐานการเบิกจ่ายค่าเบี้ยประชุม
ส าหรับคณะกรรมการภายใน  พร้อมจ่ายค่าเบี้ยประชุมตามรายชื่อที่จัดเตรียมไว้  ตามเอกสาร
ภาคผนวก ก 

 ส าหรับกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้รับผิดชอบ/เลขานุการ ให้กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิลงนามเข้า
ร่วมประชุมตามแบบฟอร์มลงนามเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ และ ลงนามในใบส าคัญ
รับเงิน ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน (แบบ บก. 111)  พร้อมกับขอส าเนาบัตรประชาชนของ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิประกอบการเบิกจ่าย 

 ข้อควรระวัง  

 ในการจ่ายค่าเบี้ยประชุมส าหรับคณะกรรมการ ผู้รับผิดชอบ ควรปฏิบัติดังนี้ 
1. ควรให้คณะกรรมการลงนามในเอกสารให้ครบถ้วนก่อนจ่ายค่าเบี้ยประชุมโดยแจกตาม

ซองรายชื่อค่าเบี้ยประชุมที่จัดเตรียมไว้  ดังนี้ 
- ประธานจ่ายเบี้ยประชุม   จ านวน 1,000 บาท 
- กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ   ท่านละ 1,000 บาท 
- กรรมการ  เลขานุการ ผู้ช่วยเลขานุการ ท่านละ 500 บาท 
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2. ส าหรับการจ่ายค่าเดินทางเข้าร่วมประชุมของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ กรณีเดินทางโดย
รถยนต์ ส่ วนตั ว ให้ ค านวณ จากระยะทางคูณ อัตราการเบิ กจ่ ายจากระเบี ยบ
กระทรวงการคลัง ว่าด้วยค่าใช้ในการเดินทางไปราชการ กิโลเมตร ละ 4 บาท โดย
ค านวณระยะทางไป-กลับ  

3. ขอเอกสารส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 

 ในวันประชุม ผู้ช่วยเลขานุการ/เลขานุการ จะต้องเข้าร่วมประชุมและจดรายงานการประชุม   
รายงานการประชุมนั้น มีความส าคัญกับองค์กรมาก หากรายงานการประชุม มีความหมายผิดเพ้ียนไป
จากการอภิปรายละมติ ที่ประชุมย่อมเกิดความเสียหายต่อองค์กรได้  (พรสวรรค์ วินิจสร.2553: 36-
37 ความส าคัญของรายงานการประชุม มีดังนี้  

1. เป็นองค์ประกอบของการประชุม การประชุมอย่างการนั้นมีองค์ประกอบ ได้แก่ ประธาน 
องค์ประชุม เลขานุการ ญัตติ ระเบียบวาระการประชุม มติ รายงานการประชุม และหนังสือเชิญ
ประชุม 

ในการประชุมบางเรื่องอาจมีองค์ประกอบไม่ครบก็ได้ แต่รายงานการประชุมจัดเป็น
องค์ประกอบหนึ่งที่ขาดไม่ได้เลย เพราะการประชุมนั้นมีวัตถุประสงค์ เพ่ือให้ผู้มีอ านาจหน้าที่หรือควร
รู้ความเชี่ยวชาญในเรื่องที่มีการประชุมนั้นๆ มาร่วมแสดงความคิดเห็นเพ่ือน าไปสู่การลงมติหรือเสียง
ข้างมากและสามารถน าไปปฏิบัติต่อไป   

รายงานการประชุมจะเป็นหลักฐานในการอ้างอิง ยืนยัน หรือตรวจสอบ รายงานการประชุม
จะมีความสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อมีการรับรองรายงานการประชุมเรียบร้อยแล้ว   

2. เป็นเครื่องมือในการติดตามงาน รายงานการประชุมที่มีการจดมติไว้ จะเป็นหลักฐาน
ความส าคญัให้เลขานุการ หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายได้ติดตามงานตามมติที่ประชุม  

ผู้ที่ได้รับมอบหมายงานจากที่ประชุมในครั้งที่ผ่านมาหรือเลขานุการจะต้องมีการรายงานผล
การปฏิบัติงานต่อที่ประชุมในครั้งถัดไป องค์กรจึงได้รับผลประโยชน์ในการเร่งรัดและพัฒนางานจาก
การรายงานผลนี้ การรายงานผลการปฏิบัติงานส่วนใหญ่จะอยู่ในระเบียบวาระการประชุม ในวาระที่ 
3 เรื่องติดตามผลการด าเนินงานตามมติท่ีประชุม  

3. เป็นหลักฐานในการปฏิบัติงาน ยืนยันการปฏิบัติงานที่ได้บันทึกรายงานผลการปฏิบัติงาน 
การแลกเปลี่ยนความคิดเห็น การก าหนดนโยบาย ข้อเสนอแนะ และมติที่ประชุม  

4. ใช้เป็นหลักฐานส าหรับอ้างอิง รายงานการประชุม ที่รับรองรายงานการประชุมแล้วถือเป็น
เอกสารที่ใช้อ้างอิงได้ตามกฎหมาย หากมีปัญหาหรือความขัดแย้งในทางปฏิบัติ สามารถใช้มติที่ประชุม
เพ่ือยุติความขัดแย้งนั้นได้ 

5. เป็นข้อมูลข่าวสาร เลขานุการจะส่งรายงานการประชุมให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้รับทราบ
ข้อมูล หรือทบทวนเรื่องราวที่ผ่านมาในการประชุมแต่ละครั้ง นอกจากนี้ยังเป็นประโยชน์ส าหรับผู้ไม่
มาประชุมได้ศึกษาข้อมูลและรับทราบมติที่ประชุมด้วย  
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6. รายงานการประชุมเป็นข้อมูลข่าวสารที่สามารถเผยแพร่ให้บุคลากรในหน่วยงานได้รับ
ทราบ และถือว่าเป็นรูปแบบหนึ่งของการประชาสัมพันธ์ภายในองค์กรที่ช่วยสร้างความเข้าใจอันดีต่อ
องค์กร  

 วิธีการจดรายงานการประชุม  

 ในขณะที่มีการประชม เลขานุการหรือผู้ที่ได้รับหมอบหมายจะต้องจดบันทึกรายละเอียดของ
การประชุม ซึ่งจะต้องบันทึกตั้งแต่เวลาเปิดประชุม เมื่อประธานกล่าวเปิดประชุม ซึ่งจะมีการบันทึก
ข้อมูลแบบใดนั้น ขึ้นอยู่กับความเหมาะสม หรือความต้องการของที่ประชุมว่าต้องการรายละเอียดของ
ข้อมูลมากน้อยเพียงใด (ประวีณ ณ นคร 2542 : 162-163) การจดรายงานการประชุมสามารท าได้ 
ท าได้ 3 วิธี  
 1 จดอย่างละเอียดทุกค าพูด พร้อมด้วยมติของที่ประชุม เป็นการจดค าพูดทุกค าพูดของ
ผู้เข้าร่วมประชุมทุกคนโดยจดว่าใครพูดว่างอย่างไร ค าต่อค าที่พูด และถ้ามีการแสดงกิริยาหรือกระ
การอย่างใดแทนค าพูดก็จดแจงกริยาหรือการกระท านั้นไว้ในวงเล็บด้วย เช่น จดว่า (ที่ประชุมปรบมือ) 
หรือแสดงแผนผังประกอบค าอธิบาย) และจดมติที่ประชุมด้วยการจดรายงานการประชุมวิธีนี้ นิยมใช้
ในการประชุมสภา สภาผู้แทนราษฎร หรือสภาท้องถิ่น    
 2 การจดย่อเรื่องที่พิจารณา และย่อค าพูดเฉพาะที่เป็นประเด็นส าคัญอันน าไหสู่มติของที่
ประชุม พร้อมด้วยมติของที่ประชุม เป็นการจดว่าที่ประชุมพิจารณาเรื่องใด โดยมีประเด็นที่พิจารณา
อย่างไร  มีผู้อภิปรายในประเด็นส าคัญอย่างไรบ้างโดยจดย่อค าพูด เอาแต่ใจความ (ไม่จดทุกค าตาม
ค าพูด) และจดย่อค าพูดของบางคนที่เป็นประเด็นส าคัญอันน าไปสู่มติของที่ประชุม (ไม่จดย่อค าพูด
ของทุกคนที่พูด) และจดมติของที่ประชุมด้วย การจัดรายงานการประชุมวิธีนี้ นิยมใช้ ในการประชุม
สโมสร สมาคม บริษัท และการประชุมคณะกรรมการต่างๆ ที่ต้องการหลักฐานยืนยันว่าใครเป็นผู้พูด 
และค าพูดนั้นมีความส าคัญต่อการประชุมหรือต่อการตัดสินใจขอที่ประชุมด้วย  
 3 การจดสรุปสาระส าคัญของเรื่องที่พิจารณาความเห็น เหตุผลในการพิจารณาของที่ประชุม
และมติของที่ประชุม เป็นการจดว่าที่ประชุมได้พิจารณาเรื่องใด ซึ่งมีสาระส าคัญอย่างไร ที่ประชุมมี
ความเห็นหรือเหตุผลในการพิจารณาอย่างไร และมีมติอย่างไร ทั้งนี้ โดยจดเป็นความเห็นหรือเหตุผล
ของที่ประชุมเป็นส่วนรวม หรือเป็นฝ่ายๆ โดยไม่ระบุว่าใคร พูดว่าอย่างไร การจดรายงานการประชุม
วิธีนี้ นิยมใช้ในการประชุมคณะกรรมการต่างๆ ชองทางราชการ ซึ่งประชุมกันเป็นประจ ามีเรื่องต้อง
พิจารณามากและไม่ต้องการหลักฐานยืนยันว่าใครพูดว่าอย่างไร  
 ทั้งนี้ การจดรายงานการประชุมโดยวิธีใดนั้น ให้ที่ประชุมนั้นเป็นผู้ก าหนด หรือให้ประธาน
และเลขานุการของที่ประชุมปรึกษาและก าหนดวิธีการจดรายงานการประชุม เพื่อความเหมาะสม  ซึ่ง
ในการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ ใช้วิธีการจดรายงานการประชุม วิธีที่ 3 ตามตัวอย่างเอกสาร
ภาคผนวก ก  
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 4.4 ขั้นตอนและเทคนิคการปฏิบัติหลังการประชุม 

  4.4.1 ขั้นตอนหลังการประชุม 
1) จัดท ามติการประชุม 
2) แจ้งเวียนมตกิารประชุม 
3) จัดท ารายงานการประชุม 
4) แจ้งเวียนรายงานการประชุม 
5) รวบรวมเอกสารส่งคืนเงินยืมค่าใช้จ่ายในการประชุมคณะกรรมการ

ประจ าคณะ 
6) จัดเก็บเอกสารมตกิารประชุม 
7) จัดเก็บเอกสารรายงานการประชุม  

ตารางท่ี 4-4 แสดงแผนการปฏิบัติงานหลังวันประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ  

 

 

 

 

กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
1) จัดท ามติการประชุม หลังการประชุม 2 วัน ผู้ปฏิบัติงาน 

2) แจ้งเวียนมติการประชุม หลังการประชุม 7 วัน ผู้ปฏิบัติงาน 

3) จัดท ารายงานการประชุม ภายใน 7 วัน หลังจากประชุม ผู้ปฏิบัติงาน 

4) แจ้งเวียนรายงานการประชุม ภายใน 7 วัน หลังจากประชุม ผู้ปฏิบัติงาน 

5) รวบรวมเอกสารส่งคืนเงินยืมค่าใช้จ่ายในการ
ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ 

ภายใน 30 วัน ผู้ปฏิบัติงาน 

6) จัดเก็บเอกสารมติการประชุม หลังจากแจ้งครบทุกหน่วยงาน ผู้ปฏิบัติงาน 

7) จัดเก็บเอกสารรายงานการประชุม  หลังจากแจ้งครบทุกหน่วยงาน ผู้ปฏิบัติงาน 



 

  

- 47 - 

  

        

                  

                

                     

                   

                                        
                   

                         

                           

  

                                   

 

รูปภาพที่ 4-9 แสดงขั้นตอนหลังวันประชุม 
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 4.4.2 เทคนิคการปฏิบัติงานหลังวันประชุม 
  เมื่อการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว ผู้ปฏิบัติงาน ต้อง

จัดพิมพ์มติการประชุมตามวาระการประชุมเพ่ือแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เพ่ือด าเนินการตามมติที่
ประชุมในแต่ละครั้ง  โดยจัดท ามติที่ประชุมแยกตามวาระการประชุม และน าเสนอผู้จดรายงานการ
ประชุม (เลขานุการการประชุม) และผู้ตรวจรายงานการประชุม ลงนามในเอกสารเพ่ือเป็นการรับรอง
การตรวจรายงานการประชุม ตามวาระ ตามเอกสารตัวอย่างภาคผนวก ก  เมื่อจัดท ามติการประชุม
ของแต่ละวาระเรียบร้อยแล้ว จัดท าบันทึกส่งเอกสารมติการประชุม เพ่ือแจ้งงานและสาขาที่เกี่ยวข้อง
ด าเนินการตามมติที่ประชุมต่อไป ซึ่งในการจัดท ามติการประชุม เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบจะต้องมีความรู้
ความเข้าใจในระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องเป็นอย่างดี โดยใช้เวลาในการจัดท ามติการประชุมให้แล้ว
เสร็จภายใน 7 วันท าการ  
    หลังจากจัดพิมพ์มติการประชุม และแจ้งเวียนให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเรียบร้อยแล้ว 
ผู้ปฏิบัติงานต้องจัดพิมพ์รายงานการประชุมตามระเบียบว่าด้วยงานสารบรรณให้เรียบร้อย พร้อมกับ
แจ้งเวียนรายงานการประชุมให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบตามล าดับ รายงานการประชุมตามเอกสาร
ดังตัวอย่างภาคผนวก ก  
    อีกท้ัง  ในการจัดการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ มีค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม 
และมีการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน ซึ่งประกอบด้วย ค่าเบี้ยประชุมส าหรับคณะกรรมการ  
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  ค่าพาหนะหรือค่าน้ ามันเชื้อเพลง ฯลฯ ดังนั้น เมื่อผู้ปฏิบัติงานต้อง
ด าเนินการรวบรวมเอกสารประกอบการส่งคืนเงินยืมตามระเบียบภายในกรอบระยะเวลาที่ก าหนด 
โดยเอกสารประกอบการส่งคืนเงินยืม รายละเอียดตามเอกสารตัวอย่างภาคผนวก  ก  
    ในการจัดการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะในแต่ละครั้ง เมื่อด าเนินการเสร็จสิ้น
กระบวนการเรียบร้อยแล้ว ขั้นตอนสุดท้ายของการจัดการประชุมผู้ปฏิบัติงานจ าเป็นต้องจัดเก็บ
เอกสารมติการประชุมและรายงานการประชุมไว้เป็นเอกสารหลักฐานอ้างอิงในการปฏิบัติงานต่อไป  

 4.5 ขั้นตอนและเทคนิคการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการประจ า
คณะ 

  4.5.1 ขั้นตอนการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการประจ าคณะ 
1) จัดท าแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการประจ าคณะ 
2) แจกและรวบรวมจัดเก็บแบบประเมิน 
3) สรุปผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการประจ าคณะ 
4) รายงานผลการปฏิบัติงานต่อท่ีประชุมคณะกรรมการประคณะ 
5) น าผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการประจ าคณะไปปรับปรุงและ

พัฒนาการจัดการประชุม 
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 ตารางท่ี 4-5 แสดงแผนการปฏิบัติงานประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการประจ าคณะ 

กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
1) จัดท าแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของ

คณะกรรมการประจ าคณะ 
 ก่อนสิ้นปีงบประมาณ ผู้ปฏิบัติงาน 

2) แจกและรวบรวมจัดเก็บแบบประเมิน ก่อนสิ้นปีงบประมาณ ผู้ปฏิบัติงาน 

3) สรุปผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ
ประจ าคณะ 

ก่อนสิ้นปีงบประมาณ ผู้ปฏิบัติงาน 

4) รายงานผลการปฏิบัติงานต่อที่ประชุม
คณะกรรมการประคณะ 

ต้นงบประมาณ ผู้ปฏิบัติงาน 

5) น าผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ
ประจ าคณะไปปรับปรุงและพัฒนาการ
จัดการประชุม 

ต้นงบประมาณ ผู้ปฏิบัติงาน 
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 รูปภาพที่ 4-10 แสดงขั้นตอนการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการประจ าคณะ 

 4.5.1 เทคนิคการปฏิบัติการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการประจ า
คณะ  
 เมื่อสิ้นปีงบประมาณ ผู้ปฏิบัติงาน จัดท าแบบประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่

คณะกรรมการประจ าคณะ และแจกให้กับคณะกรรมการ ในวันประชุม พร้อมเก็บรวบรวมแบบ
ประเมิน น ามาสรุปและประมวลผลการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่พร้อมรายงานผลการปฏิบัติงาน
ต่อที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะในการประชุมครั้งถัดไปและน าผลการปฏิบัติงานของ
คณะกรรมการประจ าคณะไปปรับปรุงและพัฒนาการจัดการประชุม  
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  4.6 ข้อควรระวังในการปฏิบัติงาน 

   ในการปฏิบัติงานการจัดประชุมคณะกรรมการ มีข้อควรระวังในการปฏิบัติงาน ดังนี้ 

1. การเชิญประชุม  ควรจัดส่งหนังสือเชิญประชุม ล่วงหน้าที่อย่างน้อย 7 วัน  
2. การจัดระเบียบวาระการประชุม ควรจัดระเบียบวาระให้เหมาะสมกับระยะเวลา

การประชุม ซึ่งระยะเวลาการประชุมที่จะให้ได้ผลดี ควรใช้ระยะเวลาไม่เกิน 2 ชั่วโมง  
3. ควรจัดล าดับเรื่องว่าเรื่องใดขึ้นก่อนหลัง โดยดูจากความส าคัญ ตามล าดับ

ก่อนหลัง พิจารณาจากเรื่องด่วนและส าคัญก่อนเป็นอันดับแรก การจัดท ารายงานการประชุม  ควรใช้
ค าตามที่ก าหนดในระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 ดังนี้ 

การใช้ค าตามระเบียบฯ ค าที่ไม่ควรใช้ 
รายงานการประชุม บันทึกการประชุม 
เมื่อวันที่  วันที่ 
ผู้มาประชุม ผู้เข้าประชุม / ผู้เข้าร่วมประชุม 
ผู้ไม่มาประชุม ผู้ไม่เข้าประชุม 
เริ่มประชุมเวลา เปิดประชุมเวลา 
เลิกประชุมเวลา ปิดประชุมเวลา 
ผู้จดรายงานการประชุม ผู้บันทึกรายงานการประชุม 
ระเบียบวาระการประชุม วาระการประชุม 

4. รูปแบบรายงานการประชุมต้องถูกต้อง ถึงแม้รูปแบบรายงานการประชุมจะมี
รายละเอียดแตกต่างกันบ้าง แต่หลักการรูปแบบรายงานการประชุมจะต้องเป็นไปตามระเบียบส านัก
นายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 ข้อ 25  

5. การใช้ค าย่อ ในการเขียนครั้งแรกให้เขียนเต็ม ตามด้วย วงเล็บค าย่อ จากนั้นใน
การอ้างถึงส่วนต่อไปจึงใช้ค าย่อ  

  

 



 

 

บทท่ี 5 

ปัญหาอุปสรรค และขอ้เสนอแนะแนวทางแก้ไข 

5.1  ปัญหา  อุปสรรค 
   
 ในการจัดการประชุมและการจดรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ และการ
ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ  ซึ่งบางเรื่องไม่มีเอกสารประกอบวาระการประชุม หรือผู้เสนอ
วาระการประชุม ไม่ระบุหลักการและเหตุผลประกอบการพิจารณา และไม่ระบุข้อพิจารณาที่ชัดเจน 
หรือผู้รับผิดชอบในการพิมพ์รายงานการประชุมมิได้เข้าร่วมประชุมในการประชุมทุกเรื่องของคณะ  
ท าให้บางครั้งไม่ทราบที่มาหลักการและเหตุผลของเรื่องต่าง ๆ ที่เป็นประเด็นในการประชุม ท าให้
ผู้รับผิดชอบจดรายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ ไม่มีข้อมูลภูมิหลังเพ่ือสรุปรายงานการ
ประชุมได้ถูกต้องตรงตามวัตถุประสงค์ของผู้รายงานในที่ประชุม    
 จากการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจดรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ การ
ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ บางครั้งผู้จดรายงานการประชุม ต้องขอข้อมูลจากกรรมการ หรือ
ผู้เข้าร่วมประชุมที่ได้รายงานไว้ในที่ประชุม เนื่องจากเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องก็ยังไม่มีข้อมูลที่จะให้ได้ 
เพราะผู้รายงานเรื่องต่าง ๆ ในที่ประชุมไม่ส่งข้อมูลมาให้  เช่น การเสนอรายชื่อแต่งตั้งคณะกรรมการ
ชุดต่าง ๆ ผู้รายงานในที่ประชุมเสนอชื่อเพ่ือแต่งตั้ งคณะกรรมการแล้ว แต่ไม่น ารายชื่อมาแจ้งให้
ผู้เกี่ยวข้องในการแต่งตั้งคณะกรรมการทราบ ผู้จดรายงานการประชุมฟังชื่อกรรมการไม่ทัน และไม่
สามารถหาชื่อได้เนื่องจากไม่มีข้อมูลประกอบกับจะต้องได้ข้อมูลเพื่อน ามาจดรายงานการประชุม และ
ส่งตรวจให้ทันก าหนดเวลา หรือระยะเวลาการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ และการประชุม
คณะกรรมการประจ าคณะ กระชั้นชิด ท าให้จัดเตรียมเอกสารระเบียบวาระการประชุม ไม่ทันกับเวลา
ในการประชุม จึงเป็นอุปสรรคในการปฏิบัติงานพอสมควร   
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ตารางท่ี 5-1 แสดงขั้นตอน  ปัญหาและอุปสรรค ในปฏิบัติงานจัดการประชุม  
ขั้นตอน ปัญหาและอุปสรรค 

1. การเชิญประชุม 
 

ในการเชิญประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ บางครั้ง มีการก าหนด
วันประชุมที่กระชั้นชิด ท าให้ด าเนินการจัดท าหนังสือเชิญน้อยกว่า 7 
วัน และต้องเร่งจัดท าเอกสารประกอบการประชุม  

2. การด าเนินการประชุม 1. ผู้ปฏิบัติงานจัดการประชุม ไม่ได้ส่งเอกสารการประชุมให้ผู้ เข้า
ประชุมศึกษาล่วงหน้าก่อนประชุม ท าให้ผู้เข้าประชุมไม่สามารถ
เตรียมประเด็นที่จะอภิปรายซักถามมาล่วงหน้า ท าให้ต้องศึกษาและ
ท าความเข้าใจในขณะที่ประชุม ซึ่งท าให้เสียเวลาประชุม 

2. ผู้เข้าประชุมมาประชุมสาย ต้องโทรประสานและรอให้ครบองค์
ประชุมจึงเริ่มประชุมได้ ท าให้เริ่มประชุมช้ากว่าก าหนด 

3. ผู้เข้าประชุมไม่สนใจฟังเรื่องที่ก าลังประชุม  
3. การบันทึกการประชุม  1. ผู้จดบันทึกรายงานการประชุมไม่สามารถจับประเด็นได้  เช่น ใน

กรณีที่มีการอภิปรายในเรื่องที่ไม่ได้เกี่ยวข้องโดยตรง หรือมีการ
อภิปรายถกเถียงกันไปมาจ านวนมาก ท าให้ผู้มีหน้าที่จดรายงานการ
ประชุมไม่สามารถสรุปใจความส าคัญและจัดท ารายงานการประชุมที่
ชัดเจนตรงประเด็นได้ 

2. ผู้จดบันทึกรายงานการประชุมขาดทักษะในการใช้ภาษา ใช้ภาษาที่
ไม่เป็นทางการ (ภาษาพูด) ในการจัดท ารายงานการประชุม  

4. การจัดท ารายงานการ
ประชุม 

1. ในการประชุมไม่มีการสรุปมติในแต่ละเรื่องที่ชัดเจน ท าให้ผู้จัดท า
รายงานการประชุมพิมพ์มติการประชุมคาดเคลื่อน ไม่ครบถ้วน  

2. จัดท ารายงานการประชุมล่าช้ามี เป็นปามระยะเวลาที่ก าหนด 
(ภายใน 7 วันหลังจากการประชุม) 

5. การส่งรายงานการ
ประชุมให้
คณะกรรมการ
พิจารณา  

1. คณะกรรมการผู้เข้าประชุมไม่อ่านรายงานการประชุมมาล่วงหน้า ท า
ให้การรับรองรายงานการประชุมล่าช้า 
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5.2 แนวทางในการแก้ไขปัญหาและอุปสรรค 
 จากการปฏิบัติหน้าที่ในการจัดการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ ผู้ปฏิบัติมีแนวทาง
ในการแก้ไขปัญหาและอุปสรรค รายละเอียดดังตารางที่ 5-2  

ตารางท่ี 5-2  แนวทางในการแก้ไขปัญหาและอุปสรรค 
ปัญหา/อุปสรรค แนวทางการแก้ไข 

1. การแจ้งเวียนหนังสือเชิญประกอบและ
การตอบรับการเข้าร่วมประชุม ไม่เป็นไป
ตามกรอบเวลาที่ก าหนด 

1.1 จัดท าก าหนดการประชุมคณะกรรมการประจ า
คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ประจ าปี และ
แจ้งให้คณะกรรมการรับทราบ 

1.2 ส่งหนังสือเชิญประชุมก่อนก าหนดการประชุมไม่
น้ อ ย ก ว่ า  7  วั น ท า ก า ร แ ล ะ โท ร ติ ด ต า ม
คณะกรรมการให้ได้รับหนังสือเชิญประชุมครบถ้วน
หรือไม่  

1.3 เพิ่มช่องทางการในการประสานงานในการเชิญ
ป ร ะ ชุ ม  เช่ น  E-mail Facebook Line แ ล ะ
ช่องทางอื่นๆ  

2. การบันทึกการประชุม 2.1 ผู้จดรายงานการประชุมไม่สามารถจับประเด็นและ
สรุปใจความส าคัญได้ เช่น ในกรณีที่มีการอภิปราย
ในเร่ืองที่ไม่ได้เก่ียวข้องโดยตรง หรือมีการอภิปราย
ถกเถียงกันไปมาจ านวนมาก ท าให้ผู้มีหน้าที่จด
รายงานการประชุมไม่สามารถสรุปใจความส าคัญ
และจัดท ารายงานการประชุมที่ ชัด เจน ตรง
ประเด็นได้ 

2.2 ผู้จดรายงานการประชุมใช้ภาษาที่ไม่เป็นทางการ 
(ภาษาพูด) ในการจัดท ารายงาการประชุม 

3. ข้อมูลและเอกสารประกอบการพิจารณา
ไม่เพียงพอ  

3.1 ก าหนดให้ผู้ที่ เสนอเรื่องเพื่ อบรรจุ เข้าวาระที่
ประชุม จะต้องแนบเอกสารประกอบการประชุม 
พร้อมทั้งกฎระเบียบ ข้อบังคับที่เก่ียวข้อง  

3.2 ติดตามผู้ให้ข้อมูล และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องก่อนการ
ประชุมอย่างน้อย 30 นาที  

4. เอกสารหลักฐานการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายใน
การประชุมไม่ถูกต้อง ครบถ้วน 

4.1 มอบหมายให้ผู้ ป ฏิ บั ติ หน้ าที่ ในการป ระชุ ม 
จัดเตรียมเอกสารประกอบการเบิกจ่ายต่างๆ ให้
ครบถ้วน ก่อนวันประชุม 1 วัน 

4.2 มอบหมายให้ผู้ ป ฏิ บั ติ หน้ าที่ ในการป ระชุ ม 
ตรวจสอบเอกสารการเบิกจ่ายต่างๆ ให้ครบถ้วน 
ถูกต้อง ก่อนการประชุมเสร็จสิ้น 
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5.3 ข้อเสนอแนะ  
1. ควรสรุปมตทิี่ประชุมในแต่ละวาระให้ชัดเจน เพ่ือให้เกิดความเข้าใจตรงกัน และ

เพ่ือให้ผู้จดรายงานการประชุมได้จัดท ามติท่ีประชุมแจ้งผู้เกี่ยวข้องได้อย่างถูกต้อง
ชัดเจนมากยิ่งข้ึน  

2. ควรใช้ภาษาท่ีกระชับรัดกุม รักษาเวลาในการประชุมและเปิดโอกาสให้ผู้เข้าประชุม
ได้เสนอความคิดเห็นภายในขอบเขตที่เหมาะสม 

3. หน่วยงานที่เสนอวาระการประชุมควรส่งเอกสารตามเวลาที่ก าหนด พร้อมเอกสาร
ข้อมูลเพ่ิมเติมเพ่ือประกอบการพิจารณาไว้ล่วงหน้า เช่น ระเบียบ ข้อบังคับ  หาก
ประธานต้องการใช้ประกอบการอภิปราย 

4. ผู้เข้าร่วมประชุมควรเป็นผู้ฟังที่ดี  
5. ผู้ปฏิบัติงานในการจัดประชุม จะต้องเรียนรู้และศึกษาพัฒนาตนเองอยู่ตลอดเวลา 

 



 

 

บรรณานุกรม 
 

ส ำนักนำยกรัฐมนตรี. (๒๕๒๖). ระเบียบส ำนักนำยกรัฐมนตรี ว่ำด้วยงำนสำรบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖. 
กรุงเทพฯ : ส ำนักนำยกรัฐมนตรี. 

มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลอีสำน. (๒๕๕๖). ระเบียบมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลอีสำน       
          ว่ำด้วยกำรจ่ำยเบี้ยประชุมกรรมกำรและอนุกรรมกำร พ.ศ. 2556. 
มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลอีสำน. (๒๕๕๖). ประกำศมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลอีสำน     
           เรื่อง อัตรำเบี้ยประชุมและค่ำใช้จ่ำยอ่ืนที่เกี่ยวข้อง ประกำศ ณ วันที่  ๒๗ เดือนมิถุนำยน  
           พ.ศ. ๒๕๕๖. 
มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลอีสำน. (๒๕๕๐). ข้อบังคับมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลอีสำน  
           ว่ำด้วยคณะกรรมกำรประจ ำคณะ พ.ศ. 2550.  
มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลอีสำน. (๒๕๖๐). ข้อบังคับมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลอีสำน  
           ว่ำด้วยคณะกรรมกำรประจ ำคณะ พ.ศ. (ฉบับที่ 2) 2560. 
มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลอีสำน. (๒๕๕๙). ข้อบังคับมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลอีสำน  
           ว่ำด้วยกำรศึกษำระดับประกำศนียบัตรวิชำชีพ พ.ศ. 2559. 
มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลอีสำน. (๒๕๕๙).  ข้อบังคับมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลอีสำน  
           ว่ำด้วยกำรศึกษำระดับประกำศนียบัตรวิชำชีพชั้นสูง พ.ศ. 2559. 
มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลอีสำน. (๒๕๕๙). ข้อบังคับมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลอีสำน  
           ว่ำด้วยกำรศึกษำระดับปริญญำตรี พ.ศ. 2559. 
มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลอีสำน. (๒๕๕๙).  ข้อบังคับมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลอีสำน  
           ว่ำด้วยกำรศึกษำระดับบัณฑิตศึกษำ พ.ศ. 2549. 
 



ภาคผนวก 



ภาคผนวก  ก ตัวอย่างเอกสารที่เกี่ยวข้อง 

(1) แผนการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ
(2) หนังสืออนุมัติจัดการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ
(3) หนังสือเชิญประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ (ผู้ทรงคุณวุฒิ)
(4) หนังสือเชิญประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ (ภายใน)
(5) แบบฟอร์มเสนอวาระการประชุม
(6) ระเบียบวาระการประชุม
(7) หลักการและเหตุผลระเบียบวาระการประชุม
(8) แบบฟอร์มสัญญายืมเงิน
(9) แบบลงลายมือชื่อเข้าประชุม
(๑๐) แบบฟอร์มประกอบการเบิกจ่ายค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ  
       (ภายใน)
(๑๑) ใบส าคัญรับเงิน (ค่าเบี้ยประชุม และค่าเดินทาง ผู้ทรงคุณวุฒิ และ   
       ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม)
(1๒) แบบ 8708 แบบ บก 111 ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงินส าหรับเบิกค่า
       เดินทางของคณะกรรมการภายนอก (ผู้ทรงคุณวุฒิ และค่าอาหารว่างและ เครื่องดื่ม)
(13) แบบขอเบิกค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
(14) มติการประชุม
(15) หนังสือแจ้งมติการประชุม
(16) หนังสือแจ้งรายงานการประชุม
(17) รายงานการประชุม
(18) หนังสือติดตามผลการด าเนินงานตามมติที่ประชุม
(19) หนังสือสรุปค่าใช้จ่ายในการด าเนินการจัดประชุม
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บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ   ส ำนักงำนคณบดี  คณะอุตสำหกรรมและเทคโนโลยี   วิทยำเขตสกลนคร โทร 2102 
ที่  มทร.อีสำน 5210/              วันที่ .................................................   
เร่ือง    ขออนุมัตปิระชุมคณะกรรมกำรประจ ำคณะอุตสำหกรรมและเทคโนโลยี ครั้งที ่............/……… 

เรียน รองอธิกำรบดีประจ ำวิทยำเขตสกลนคร 

ด้วยคณะอุตสำหกรรมและเทคโนโลยี มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลอีสำน วิทยำเขตสกลนคร ก ำหนด
จัดประชุมคณะกรรมกำรประจ ำคณะอุตสำหกรรมและเทคโนโลยี ครั้งที่  ............/……  …ในวัน............. 
ที ่.............................. เวลำ .....................น. ณ ห้องประชุมส ำนักงำนคณบดี คณะอุตสำหกรรมและเทคโนโลยี 

ในกำรนี้คณะอุตสำหกรรมและเทคโนโลยี จึงเรียนมำเพ่ือโปรดพิจำรณำ 
1. อนุมัติกำรประชุมคณะกรรมกำรประจ ำคณะอุตสำหกรรมและเทคโนโลยี ครั้งที ่.............../………….…

ในวัน............. ที่ .............................. เวลำ .....................น. ณ ห้องประชุมส ำนักงำนคณบดี คณะอุตสำหกรรม
และเทคโนโลยี 

2. อนุมัติกำรเดินทำงโดยรถยนต์ส่วนบุคคลของคณะกรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิ ในกำรเข้ำร่วมประชุม
คณ ะกรรมกำรประจ ำคณ ะอุ ตสำหกรรมและเทคโน โลยี  ครั้ งที่  ............/………ในวัน ............. ที่ 
.............................. เวลำ .....................น. ณ ห้องประชุมส ำนักงำนคณบดี คณะอุตสำหกรรมและเทคโนโลยี 

3. อนุมัติค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดประชุม จ ำนวนเงิน ………… บำท  (...............................) ดังนี้
3.1 ค่ำเบี้ยประชุมคณะกรรมกำรประจ ำคณะอุตสำหกรรมและเทคโนโลยี 

1) ประธำนในที่ประชุม (1,000 บำท x 1 คน) 1,000  บำท 
2) คณะกรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิ (1,000 บำท x ..... คน) .............  บำท 
3) คณะกรรมกำร (500 บำท x ……. คน) ............. บำท 
4) เลขำนุกำร (500 บำท x ……. คน) .............  บำท 

    3.2 ค่ำเดินทำงคณะกรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิ 
1) ค่ำน้ ำมันเชื้อเพลิงรถยนต์ส่วนบุคคล

- จ.................. (..... กม. x 4 บำท x 2 เที่ยว x 2 คน) .............. บำท 
- จ.................. (..... กม. x 4 บำท x 2 เที่ยว x 2 คน) .............. บำท 

3.3 ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม ส ำหรับคณะกรรมกำร   ........... บำท 
      (............ คน x 35 บำท x 1 มื้อ)   

4. ขอใช้ยำนพำหนะของมหำวิทยำลัยฯ พร้อมพนักงำนขับรถส ำหรับกำรเดินทำงรับ -ส่ง
คณะกรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิ โดยขอเบิกค่ำใช้จ่ำยต่ำงๆ ตำมสิทธิ์ 

5. มอบให้ ……………………………  เป็นผู้ยืมเงินทดรองจ่ำย เพ่ือเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินกำร
เป็นจ ำนวนเงิน ........................บำท  (...............................................................................) 

 (……………………………………………..) 
คณบดีคณะอุตสำหกรรมและเทคโนโลยี 

(2)



ที่ อว 0657.5000(คอท)/ว คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 

 วิทยาเขตสกลนคร อ าเภอพังโคน 
 จังหวัดสกลนคร 47160 

  ................................................ 

เรื่อง  ขอเชิญประชุม 

เรียน  ....ชื่อ - ชื่อสกุล....  (กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ) 

สิ่งที่ส่งมาด้วย  1. แบบตอบรับเข้าร่วมประชุมฯ จ านวน 1 ฉบับ 

2. แบบเสนอวาระการประชุม จ านวน 1 ฉบับ 

ด้วย คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขต
สกลนคร  ก าหนดจัดประชุมคณะกรรมการประจ าคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ครั้งที่ ......./............. ขึ้น 
ในวัน..............................................  นั้น จึงขอแจ้งท่านเสนอเรื่องเพ่ือบรรจุเข้าระเบียบวาระการประชุม 
(ถ้ามี) ตามแบบฟอร์มดังแนบ พร้อมตอบรับการเข้าร่วมประชุมส่งเลขานุการงานประชุม ส านักงานคณบดี 
ในวัน................................................... 

ในการนี้ เพ่ือให้การด าเนินงานการจัดประชุมคณะกรรมการประจ าคณะอุตสาหกรรมและ
เทคโนโลยี เป็นไปด้วยความเรียบร้อย คณะฯ จึงขอเชิญท่านประชุมฯ ใน............................................................ 
เวลา ............................................ น. ณ ห้องประชุม............................................................................................ 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 

ขอแสดงความนับถือ 

(................................................................. ) 
คณบดีคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 

ส านักงานคณบดีคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 
โทร. 0 4277 2391 โทรสาร 0 4277 2392 
ผู้ประสานงาน : นายศักดิ์ดา สมแสน  มือถือ 09 5664 5092 
Email : sakda.so@rmuti.ac.th  
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       บันทึกขอความ 
สวนราชการ     คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี  สํานักงานคณบดี โทร. 2102 

ท่ี   มทร.อีสาน 5210/ วันท่ี  .......................................................... 

เรื่อง    ขอเชิญประชุมคณะกรรมการประจําคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ครั้งท่ี .........../........................ 

เรียน    คณะกรรมการประจําคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 

ตามท่ีคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี  กําหนดจัดประชุมคณะกรรมการประจํา
คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ประจําเดือน ............................ ในวัน........................................................ นั้น 
เพ่ือใหการดําเนินงานจัดประชุมฯ เปนไปดวยความเรียบรอย จึงขอแจงทานเสนอเรื่องเพ่ือบรรจุเขาระเบียบ
วาระการ และขอความอนุเคราะหตอบรับการเขารวมประชุมตามเอกสารแนบ สงเลขานุการงานประชุม 
สํานักงานคณบดี ภายในวัน.............................................................. 

ในการนี้  คณะฯ จึงขอเชิญทานประชุมโดยพรอมเพียงกันในวัน............................................ 
เวลา ............................................. น. ณ หองประชุม........................................................................................... 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาเขารวมประชุมโดยพรอมเพรียงกัน 

(..................................................................) 
    คณบดีคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 
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วันท่ีรับเอกสาร.................................. 

เวลา................................................... 

วันท่ีกําหนดใหสงเอกสาร.................... 

ผูรับเอกสาร........................................ 

แบบฟอรมเสนอเพ่ือขอบรรจุระเบียบวาระ 

การประชุมคณะกรรมการประจําคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 

ครั้งท่ี ......./................ (วันท่ี ........................................) 

เรื่อง  ขอบรรจวุาระการประชุมคณะกรรมการประจาํคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 

เรียน  เลขานุการคณะกรรมการประจาํคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี  

เอกสารแนบ  (จํานวน 1 ชุด) 

ดวย ................................................................................................... มีความประสงคจะเสนอเรื่องในการประชุม
คณะกรรมการบริหารคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี โดยมีวัตถุประสงคในการเสนอ 

  เพ่ือทราบ 
  เรื่องสืบเนื่อง (จากการประชุมครั้งท่ี ....... เม่ือวันท่ี ....................................) 
  เพ่ือพิจารณา  
โดยมีสาระสําคัญดังนี้ 

1) ชื่อระเบียบวาระ
..................................................................................................................................................................................................... 
2) สรุปเรื่อง / ความเปนมา (สรุปความเปนมาและเหตุผล)…………………………………………………………………………………………….
..................................................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................................................... 
3) ขอมูลอ่ืน (เพ่ิมเติม / ถามี) ...................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................................................... 
4) เอกสารประกอบวาระการประชุม (โปรดระบุ)

  มี จํานวน................ชุด/หนา/แผน   ไมมี 
5) ผูนําเสนอในท่ีประชุม ชื่อ...............................................................................ตําแหนง..........................................................
หนวยงาน...........................................................................เบอรโทรศัพท (มือถือ)....................................................................... 

(ลงชื่อ) ...............................................................ผูเสนอวาระ 

   (..................................................................) 

ตําแหนง..................................................................... 

ความเห็นของเลขานุการท่ีประชุมคณะกรรมการประจาํคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 

  อนุญาต      ไมอนุญาต    เนื่องจาก      ใหปรับแกเรื่อง/เพ่ิมขอมูล....................................................................... 

   ใหบรรจุเขาวาระการประชุม ครั้งท่ี.........../............................................. 

  ระเบียบวาระ...........................................ลําดับ....................................... 

 (ลงชื่อ) ...............................................................เลขานุการท่ีประชุมคณะกรรมการฯ 

    (...............................................................) 
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ระเบียบวาระการประชุม   
คณะกรรมการประจําคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 

ครั้งท่ี .........../.................. 
วัน......................................เวลา .................. น. 

ณ  ................................................................................ 
....................................................... 

ระเบียบวาระท่ี 1  เรื่องประธานแจงใหทราบ 
1.1............................................................................................................................ 

ระเบียบวาระท่ี 2  รับรองรายงานการประชุม  ครั้งท่ีผานมา 
รับรองรายงานการประชุม ครั้งท่ี .........../............... เม่ือวันท่ี.................................. 

ระเบียบวาระท่ี 3  เรื่องติดตามผลการดําเนินงานตามมติท่ีประชุมครั้งท่ีผานมา 
3.1  ติดตามผลการดําเนินงานตามมติท่ีประชุมครั้งท่ี...................เม่ือวันท่ี.......................  
3.2 .................................................................................................................................... 

ระเบียบวาระท่ี  4  เรื่องเสนอเพ่ือทราบ 
4.1.................................................................................................................................... 
4.2.................................................................................................................................... 

 ฯลฯ 

ระเบียบวาระท่ี  5  เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา 
5.1………………………………………………………………………………………………………………………… 
5.2………………………………………………………………………………………………………………………… 
ฯลฯ 

ระเบียบวาระท่ี 6  เรื่อง  อ่ืนๆ 
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ระเบียบวาระท่ี 5 
เรื่อง  เสนอเพ่ือพิจารณา 

5.6 พิจารณา............................................................................................................................................ 

(..................ผูนําเสนอตอท่ีประชุม..................) 

อางตาม/ตามท่ี/ดวย.................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................. 

รายละเอียดดังเอกสารแนบ 

จึงขอเสนอตอคณะกรรมการประจําคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี เพ่ือโปรดพิจารณา 

มติท่ีประชุม  
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แบบ  8500 

สัญญาการยืมเงิน 
ยื่นตอ         รองอธิการบดีประจําวิทยาเขตสกลนคร         (1) 
 

เลขท่ี..........................
วันครบกําหนด

............................................. 

ขาพเจา.........................................................................................ตําแหนง .............................................................. 
สังกัด               มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน        จังหวัด...........สกลนคร........................................ 
มีความประสงคขอยืมเงินจาก    มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน        วิทยาเขตสกลนคร  (2) 
 

เพ่ือเปนคาใชจายในการ............................................................................................ (3) ดังรายละเอียดตอไปนี้ 

1. คาเบี้ยเลี้ยง    จํานวนเงิน 
2. คาท่ีพัก  จํานวนเงิน 
3. คาน้ํามันเชื้อเพลิง/ คาพาหนะ  จํานวนเงิน 
4. คาใชจายอ่ืนๆ ระบุ ..........................................................จํานวนเงิน
รวมเงินท้ังส้ิน (....................................................................................) 

............................................. บาท 

............................................. บาท 

............................................. บาท 

............................................. บาท 

............................................. บาท 

          ขาพเจาสัญญาวาจะปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการทุกประการ   และจะนําใบสําคัญคูจายท่ีถูกตอง
พรอมท้ังเงินเหลือจาย  (ถามี)  สงใชภายในกําหนดไวในระเบียบการเบิกจายเงินจากคลัง  คือ  ภายใน        วัน  
นับจากวันท่ีไดรับเงินนี้  ถาขาพเจาไมสงตามกําหนด   ขาพเจายินยอมใหหักเงินเดือน  คาจาง   เบี้ยหวัด  บําเหน็จ 
บํานาญ  หรือเงินอ่ืนใดท่ีขาพเจาพึงไดรับจากทางราชการ  ชดใชจํานวนเงินท่ียืมไปจนครบถวนไดทันที 

ลายมือชื่อ.......................................................................ผูยืม    วันท่ี.................................................................... 
       (........................................................................................) 

เสนอ        รองอธิการบดีประจําวิทยาเขตสกลนคร    (4) 
 ไดตรวจสอบแลว  เห็นสมควรอนุมัติใหยืมตามใบยืมฉบับนี้ได     จํานวน........................................บาท 

ตัวอักษร  (.............................................................................................................................) 

ลงชื่อ..............................................(หัวหนางานบริหารบริหารทรัพยากร)     วันท่ี...................................................... 

คําอนุมัติ 
อนุมัติใหยืมตามเง่ือนไขขางตนได  เปนเงิน................................................บาท 
ตัวอักษร  (.............................................................................................................................) 

ลงชื่อผูอนุมัติ..........................................(รองอธิการบดีประจําวิทยาเขตสกลนคร)   วันท่ี.......................................... 

ใบรับเงิน 
ไดรับเงินยืมจํานวน.............................. บาท   ตัวอักษร  (.........................................................................................) 
ไปเปนการถูกตองแลว 
ลายมือชื่อ....................................................................ผูรบัเงิน  วันท่ี......................................................... 

   (.....................................................................................) 
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ลําดับ ตําแหนง ลายมือชื่อชื่อ-สกุล

รายชื่อผูเขาประชุมคณะกรรมการประจําคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 

ครั้งที่ ........./.......................

วัน............ ที่ ............ เดือน ............................ พ.ศ. ....................  เวลา ..................... น.

 ณ หองประชุม.....................................................................................................................
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ใบสําคัญรับเงิน 
       วันท่ี  เดือน  พ.ศ. 25XX   

ขาพเจา    อยูบานเลขท่ี      หมูท่ี         .   
ตําบล                          อําเภอ                          จังหวัด         . 
รหัสไปรษณีย              เบอรโทรศัพท      
ไดรับเงินจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร ดังรายการตอไปนี้ 

ลําดับท่ี รายการ จํานวนเงิน 
1 คาตอบแทนกรรมการผูทรงคุณวุฒ ิประจําคณะ 

อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ประจําเดือน...........................25XX 

รวมจํานวนเงิน (ตัวอักษร)  

ลงชื่อ         ผูรับเงิน 
   (       กรรมการผูทรงคุณวุฒิ          ) 

ลงชื่อ...............................................................................................ผูจายเงิน 
   (         ผูยืมเงิน        ) 
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ใบสําคัญรับเงิน 
       วันท่ี       เดือน  พ.ศ. 25XX   

ขาพเจา    อยูบานเลขท่ี      หมูท่ี         .   
ตําบล                          อําเภอ                          จังหวัด         . 
รหัสไปรษณีย              เบอรโทรศัพท      
ไดรับเงินจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร ดังรายการตอไปนี ้

ลําดับท่ี รายการ จํานวนเงิน 
1 - คาอาหารวางและเครื่องดื่มสําหรับคณะกรรมการประจําคณะ

อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี (...... คน x 35 บาท x 1 ม้ือ) 
การประชุมครั้งท่ี ......./................... วันท่ี .................................... 

รวมจํานวนเงิน (ตัวอักษร)  

ลงชื่อ         ผูรับเงิน 
   (         ผูรับจาง           ) 

ลงชื่อ...............................................................................................ผูจายเงิน 
  (           ผูยืมเงิน           ) 

(11) (ตอ)



สัญญายืมเงินเลขท่ี (1) ......................................................................วันท่ี..............................................    สวนท่ี  1 
ชือ่ผูยืม...........................................................................................จํานวนเงิน............................บาท    แบบ  8708 

ใบเบิกคาใชจายในการเดินทางไปราชการ 

   ท่ีทําการ (2) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  วิทยาเขตสกลนคร

     วันท่ี (3) ............................................................................ 

เรื่อง    ขออนุมัติเบิกคาใชจายในการเดินทางไปราชการ 

เรียน    (4) รองอธิการบดีประจําวิทยาเขตสกลนคร 

ตามคําสั่ง/บันทึก ท่ี (5)..................................................................ลงวันท่ี..................................ไดอนุมัติให 
ขาพเจา (6) ...............................................................................................ตําแหนง.................................................... 
สังกัด...............................................................................มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร
พรอมดวย).................................................................................................................................................................. 
....................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................... 
เดินทางไปปฏิบัติราชการ (8)...................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................โดยออกเดินทางจาก 
บานพัก  สํานักงาน  ประเทศไทย  ตั้งแตวันท่ี (9)...........เดือน........................พ.ศ...........เวลา.............น. 
และกลับถึง  บานพัก  สํานักงาน   ประเทศไทย  วันท่ี........เดือน.....................พ.ศ............เวลา...........น. 
รวมเวลาไปราชการครั้งนี้.............................วัน.....................ชั่วโมง 

ขาพเจาขอเบิกคาใชจายในการเดินทางไปราชการสําหรับ   ขาพเจา  คณะเดินทาง  ดังนี้ (10) 
คาเบี้ยเลี้ยงเดินทางประเภท.....................................จํานวน..................วัน    รวม........................................... บาท 
คาเชาท่ีพักประเภท...................................................จํานวน.................วัน    รวม.............................................บาท 
คาพาหนะ/ คาน้ํามันเชื้อเพลิง        รวม.............................................บาท 
คาใชจายอ่ืน/คาผานทางดวนพิเศษ/คาลงทะเบียน.....................................    รวม............................................บาท 

   รวมท้ังสิ้น..............................................บาท 
จํานวนเงิน (ตัวอักษร)................................................................................................................................................ 

ขาพเจาขอรับรองวา     รายการท่ีกลาวมาขางตนเปนความจริง     และหลักฐานการจายท่ีสงมาดวย 
 จํานวน ........................(11) ฉบับ  รวมท้ังจํานวนเงินท่ีขอเบิกถูกตองตามกฎหมายทุกประการ 

ลงชื่อ.........................................................ผูขอรับเงิน 
  (................................................................) 

     ตําแหนง............................................................... 

(12)



2- 
ไดตรวจสอบหลกัฐานการเบิกจายเงินท่ีแนบถูกตองแลว 
เห็นควรอนุมัติใหเบิกจายได    

ลงชื่อ (12) ........................................................  
  (..............................................................) 

ตําแหนง.............................................................. 
วันท่ี..................................................................... 

  อนุมัติใหจายได 

ลงชื่อ (13) ...................................................... 
(.......................................................) 

ตําแหนง........................................................... 
วันท่ี.................................................................. 

ไดรับเงินคาใชจายในการเดินทางไปราชการ  จํานวนเงินจายจริง (14)  ..............................................บาท 
ตัวอักษร (................................................................................................................)   ไวเปนการถูกตองแลว 

ลงชื่อ (15) .................................................ผูรับเงิน  ลงชื่อ (16)  .................................................ผูจายเงิน 
  (........................................................)        (.............................................................) 

ตําแหนง............................................................. ตําแหนง................................................................ 
วันท่ี............................................................... วันท่ี....................................................................... 
จากเงินยืมตามสัญญาเลขท่ี......................................... วันท่ี............................................................. 

หมายเหตุ(17)............................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 

คําช้ีแจง   1.  กรณีเดินทางเปนหมูคณะ  และจดัทําใบเบิกคาใชจายรวมฉบับเดียว  หากระยะเวลาในการเริม่ตนและสิ้นสุดการ 
        เดินทางของแตละบุคคลตางกัน  ใหแสดงรายละเอียดของวัน เวลา  ท่ีแตกตางกันของบุคคลน้ันในชองหมายเหต ุ

2. กรณีขอเบิกคาใชจายรายบุคคล  ใหผูขอรับเงินเปนผูลงลายมือช่ือผูรับเงินและวันเดอืนป ท่ีรับเงิน   กรณีท่ีมีการ
    ยืมเงินใหระบุวันท่ีท่ีไดรับเงินยมื  เลขท่ีสญัญายืมและวันท่ีอนุมัตเิงินยืมดวย 

3. กรณีท่ียื่นขอเบิกเงินคาใชจายรวมเปนหมูคณะ  ผูขอรับเงินมติองลงลายมือช่ือในชองผูรับเงินท้ังน้ี  ใหผูมีสิทธิแต
 ละคนลงลายมือช่ือผูรับเงินในหลักฐานการจายเงิน  (สวนท่ี 2)  

(12) (ตอ)



  ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน 
สวนราชการ         มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน   วิทยาเขตสกลนคร 

วันเดือนป รายละเอียดรายจาย จํานวนเงิน หมายเหตุ 

  รวมท้ังส้ิน 

รวมท้ังสิ้น (ตัวอักษร)....................................................................................................................... 

 ขาพเจา.............................................................................ตําแหนง.................................................. 
สังกัด  งาน/คณะ...................................................ขอรับรองวารายจายขางตนนี้ ไมอาจเรียกเก็บใบเสร็จรับเงินจาก
ผูรับเงินได    และขาพเจาไดจายไปในงานของทางราชการโดยแท 

ลงชื่อ............................................................ 
     (............................................................) 

   วันท่ี.............................................................. 

แบบ บก.111 

(12) (ตอ)



มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร 
วันท่ี         เดือน                 พ.ศ. 25XX 

ขาพเจาขอเบิกเงินคาอาหารวางและเครื่องดื่ม คือ 
อาหารวางและเครื่องดื่ม (..... คน x 35 บาท x 1 ม้ือ) เปนเงิน ...... บาท 

     รวมเปนเงิน ...... บาท 
 (....................................) 

ขอเบิก ลงชื่อ ................................................. 

(............ผูรับจาง.....................) 

คําขอรอง 
การจายเงินคาอาหารวางและเครื่องดื่ม เปนเงิน ........... บาท 

รวมเปนเงิน ..........  บาท 

รายการนี้เปนคารับรองในการ จัดประชุมคณะกรรมการประจําคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ครั้ง
ท่ี ........./........... (วันท่ี.......................................) 
เม่ือวันท่ี  เดือน    พ.ศ. 25XX 
มีผูเขาประชุมฯ จํานวน  ........................  คน 

การอบรม/ประชุมราชการในครั้งนี้ในกรณ ี
ก. การประชุมคณะกรรมการท่ีตั้งข้ึนตามกฎหมาย หรือมติคณะรัฐมนตรี 
ข. การประชุมราชการท่ีรัฐมนตรี ปลัดกระทรวง อธิบดี หรือตําแหนงท่ีเทียบเทาเปน

ประธาน 
ค. การประชุมระหวางเจาหนาท่ีตางกรม 

ลงชื่อผูรับรอง............................................................... 
        (            ) 

ตําแหนง      คณบดีคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 

ไดรับเงิน จํานวน  ........................... บาท (...................................................) ไวถูกตองแลว 
ตั้งแตวันท่ี  ................  เดือน  ............................  พ.ศ. ........................... 

ลงชื่อ........................ผูรับจาง..................................................ผูรับเงิน 

ลงชือ่........................ผูยืมเงิน...................................................ผูจายเงิน 

(13)



การประชุม 
คณะกรรมการประจําคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 

ครั้งท่ี ....../................... 
เม่ือวันท่ี ...................................................................... 

ณ หองประชุม....................................................................................... 

5.1  พิจารณา........................................................................................................................................... 

....................................................................หลักการและเหตุผล............................................. 
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. 

จึงเสนอคณะกรรมการประจาํคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี  เพ่ือโปรดพิจารณา 

มติท่ีประชุม 
1. เห็นชอบ............................................................................................................ดังเสนอ
2. มอบ...................................................................................................................................

(..................................)  (.........................................) 
       ...............ตําแหนง...................  ....... ...ตําแหนง................. 

  ผูชวยเลขานุการ           เลขานุการ 
  ผูพิมพรายงานการประชุม     ผูตรวจรายงานการประชุม 

       (...............................................................) 
      คณบดีคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 

(14)



บันทึกขอความ 
สวนราชการ     คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี  สํานักงานคณบดี โทร. 2102

ท่ี   มทร.อีสาน 5210/ วันท่ี  ................................................

เรื่อง    ขอสงมติท่ีประชุมคณะกรรมการประจําคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ครั้งท่ี ......../..................

เรียน   คณบดีคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 

ตามท่ีคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี จัดประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ ครั้งท่ี 
......../.............. เม่ือวันท่ี ..........................................  นั้น เพ่ือใหการดําเนินงานในสวนท่ีเก่ียวของเปนไป
ดวยความเรียบรอย จึงขอสงมติท่ีประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ  ในการประชุมฯ  ใหงานและสาขาท่ี
เก่ียวของ เพ่ือดําเนินการตามมติท่ีประชุมในสวนท่ีเก่ียวของ และใหรายงานผลการดําเนินงานตามมติท่ี
ประชุมกอนการประชุมครั้งถัดไป โดยมีรายละเอียดมติท่ีประชุม ดังเอกสารแนบ  

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 

(..............................................) 
...............ตําแหนง................ 

ผูชวยเลขานุการ  
ผูพิมพรายงานการประชุม 

(..............................................) 
    .............ตาํแหนง............... 

เลขานุการ 
ผูตรวจรายงานการประชุม 

(15)



    บันทึกขอความ 
สวนราชการ     คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี  สํานักงานคณบดี โทร. 2102

ท่ี   มทร.อีสาน 5210/ วันท่ี  .......................................................

เรื่อง    รายงานการประชุมคณะกรรมการประจาํคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ครั้งท่ี ...../....................

เรียน    คณบดีคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 

ตามท่ีคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี จัดประชุมคณะกรรมการประจําคณะ ครั้งท่ี 
......./............. เม่ือวันท่ี ..................................................... ท่ีผานมา นั้น บัดนี้  ฝายเลขานุการ 
คณะกรรมการประจําคณะฯ ไดจัดพิมพรายงานการประชุมดังกลาวเรียบรอยแลว จึงขอสงรายงานการ
ประชุมฯ ใหงานและสาขาเพ่ือใชเปนประโยชนอางอิงในการบริหารจัดการในสวนท่ีเก่ียวของ ท้ังนี้ ไดแจง
มติท่ีประชุมใหงานและสาขาเปนท่ีเรียบรอยแลว  

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 

(...........................................) 
.................ตําแหนง.................. 

ผูชวยเลขานุการ คณะกรรมการประจําคณะ 
ผูพิมพรายงานการประชุม 

(.........................................) 
 ..............ตําแหนง............. 

เลขานุการ คณะกรรมการประจําคณะ 
ผูจดรายงานการประชุม 

(16)



รายงานการประชุม 
ครั้งท่ี  .................................... 

วันท่ี  ............................................... 
ณ  .......................................................... 

ผูมาประชุม 

ผูไมมาประชุม  (ถามี) 

ผูเขารวมประชุม  (ถามี) 

เริ่มประชุมเวลา 

(ขอความ)........................................................................................................................................................................ 
...................................................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................. 

ปดประชุมเวลา 

(...........................................................)      (...........................................................) 
........................ตําแหนง...................... ........................ตําแหนง...................... 

     ผูชวยเลขานุการ       เลขานุการ  
 ผูจดรายงานการประชุม          ผูตรวจรายงานการประชุม 

   (..............................................................) 
คณบดีคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 

(17)



บันทึกขอความ 
สวนราชการ  สํานักงานคณบดี คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี    โทร. 2102

ท่ี   มทร.อีสาน  ๕๒๑๐/  วันท่ี  .............................................

เรื่อง    ติดตามการดําเนินงานตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการประจาํคณะครั้งท่ี ........../.......................

เรียน คณบดีคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี  

           ตามหนังสือ สํานักงานคณบดี คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ท่ี ............................................ 
ลงวันท่ี .............................................  งานเลขานุการและงานประชุม ไดแจงมติท่ีประชุมคณะกรรมการประจํา                  
คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ครั้งท่ี ......./................... เพ่ือแจงสาขาและงานท่ีเก่ียวของดําเนินการตามมติ              
ท่ีประชุม และใหรายงานผลการดําเนินงานตามมติท่ีประชุม นั้น  เพ่ือติดตามและรายงานผลการดําเนินงาน
ตามมติท่ีประชุมดังกลาว เปนไปดวยความเรียบรอย  

สํานักงานคณบดี  จึงขอติดตามผลการดําเนินงานตามมติท่ีประชุมท่ีเก่ียวของ ท้ังนี้โดย
ขอใหสงผลการดําเนินงานในการประชุมดังกลาว ใหสํานักงานคณบดี ภายในวันท่ี ........................................ 
เพ่ือสํานักงานคณบดี จะไดดําเนินงานในข้ันตอนตอไป 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 

     (...................................................) 
   ...............ตําแหนง................... 
          ผูชวยเลขานุการ 
  ผูพิมพรายงานการประชุม 

   (..................................................) 
 ................ตําแหนง....................... 

        เลขานุการ 
       ผูจดรายงานการประชุม 

(18)



บันทึกขอความ 
สวนราชการ   สํานักงานคณบดี  คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี   วิทยาเขตสกลนคร โทร 2102 
ที่  มทร.อีสาน 5210/             วันที่  ................................................................   
เร่ือง     ขออนุญาตสรุปรายงานคาใชจายในการจัดประชุมคณะกรรมการประจําคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 

ครั้งท่ี ........./............................ 

เรียน คณบดีคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 

ตามท่ี คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ไดรับอนุมัติจัดประชุมคณะกรรมการประจําคณะอุตสาหกรรม
และเทคโนโลยี ครั้งท่ี ......./.............. ในวัน............ ท่ี ...................................................... เวลา ............................. น. 
ณ หองประชุมสํานักงานคณบดี คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี และไดรับอนุมัติผูยืมเงินทดรองจาย เพื่อเปน
คาใชจ ายในการจัดประชุมคณะกรรมการประจําคณะครั้ง น้ี  เปน จํานวนเงิน  ................................ บาท 
(............................................................) น้ัน บัดน้ี การจัดการประชุมคณะกรรมการประจําคณะอุตสาหกรรมและ
เทคโนโลยี ไดดําเนินการเสร็จเรียบรอยแลว จึงขอสรุปรายงานคาใชจายในการจัดประชุมคณะกรรมการประจําคณะ
อุตสาหกกรรมและเทคโนโลยี ครั้งท่ี ........./......................... ดังรายละเอียดตอไป 

1. คาเบ้ียประชุมคณะกรรมการประจําคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
1.1) ประธานในท่ีประชุม (1,000 บาท x 1 คน) 1,000  บาท 
1.2) คณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิ (1,000 บาท x ....... คน)  ............  บาท 
1.3) คณะกรรมการ เลขานุการ และ ผูชวยเลขานุการ ............  บาท 

  (500 บาท x ......... คน) 
2. คาอาหารวางและเครื่องด่ืม สําหรับคณะกรรมการ .............  บาท 

  (........ คน x 35 บาท x 1 มื้อ) 
รวมเปนเงินทั้งส้ิน      ................. บาท 

และคงเหลือสงคืน เปนเงินสด จํานวน ....................... บาท (.......................................................) 

จึงเรียนมาเพือ่โปรดพิจารณา                 

 (.................ผูยืมเงิน.....................) 
........................ตําแหนง.......................... 

คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 

(19)



 
ประวัติผู้เขียน 

 
ชื่อ-สกุล    นายศักดิ์ดา สมแสน    
ต ำแหน่งปัจจุบัน  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  ระดับ ปฏิบัติการ 
   พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา 
สังกดัหน่วยงำน  งานบริหารงานทั่วไป ส านักงานคณบดี คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี                  

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร  

หน้ำที่ควำมรับผิดชอบ งานธุรการคณะ งานการประชุม งานการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุภาครัฐ 
งานการด าเนินการจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในคณะ 
งานการวิเคราะห์งานภายใต้การแนะน า การตรวจสอบ และปฏิบัติงานอ่ืนๆ 
ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

ประวัติกำรท ำงำน ต าแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ ตั้งแต่ พฤศจิกายน ปีพ.ศ. 2550 ถึง มีนาคม 
ปีพ.ศ. ๒๕๕๒ 
ต าแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติการ ตั้งแต่  เมษายน ปีพ.ศ. 
2552 จนถึงปัจจุบัน  

ประวัติกำรศึกษำ  

 
คุณวุฒิ  ปีพ.ศ. ที่จบ ชื่อสถำนศึกษำและ

ประเทศ 
 บธ.ม.  

(บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 
- การจัดการตลาด)  

2556 
 
 
 

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม                    
ประเทศ ไทย 

 บธ.บ. 
(บริหารธุรกิจบัณฑิต - 
การตลาด) 

2549 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี                   
ราชมงคลอีสาน                           
วิทยาเขตสกลนคร                    
ประเทศ ไทย 

 
ที่อยู่ที่สำมำรถติดต่อได้  

  คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร 
  199 หมู่ 3 ถนนพังโคน-วาริชภูมิ  ต าบลพังโคน อ าเภอพังโคน  
  จังหวัดสกลนคร 47160 
  โทร ๐๙ 4๖๖๔ ๕๐๙๒  E-mail : sakda.so@rmuti.ac.th     
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