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คํานํา 

 คณะกรรมการประจําคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยา

เขตสกลนคร มีบทบาทหนาท่ีท่ีมีความสําคัญในการจัดทําแผนพัฒนาคณะใหสอดคลองกับนโยบายและพันธกิจ

ของมหาวิทยาลัย สงเสริมการจัดการศึกษา งานวิจัย งานบริการวิชาการ และงานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและ

อนุรักษสิ่งแวดลอม ดังนั้นการประชุมคณะกรรมการประจําคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลย ีจึงเปนเครื่องมือ

สําคัญในการสื่อสารเพ่ือถายทอดนโยบายไปสูบุคลากรท้ังภายในและภายนอกหนวยงาน สําหรับการจัดประชุม

ตองมีคาใชจาย ท้ังดานสถานท่ี เอกสารประกอบการประชุม อาหาร การเดินทาง คาท่ีพัก และคาตอบแทนใน

การเขารวมประชุม หากการประชุมมีประสิทธิภาพจะสามารถแกปญหาและพัฒนาหนวยงานได ทําใหการ

ประชุมไมเปนการใชคาใชจายท่ีสูญเปลา ผูเขารวมประชุมควรศึกษาหัวขอและเตรียมขอมูลท่ีเก่ียวของ เพ่ือ

ไมใหเปนการประชุมท่ีมีระยะเวลานานเกินความจําเปน ดังนั้น ผูวิเคราะหจึงไดรวบรวมขอมูลการประชุมเพ่ือ

นํามาวิเคราะหในดานตาง ๆ สําหรับเปนขอมูลรายงานตอผูบริหาร เพ่ือใชในการพิจารณาการดําเนินการดาน

การบริหารงานใหเกิด ประสิทธิภาพ และความเหมาะสม ท้ังการพิจารณาความเหมาะสมขององคประกอบการ

ประชุม ระยะเวลาการ ประชุม และความเหมาะสมในการกําหนดระเบียบวาระการประชุม 

 ดังนั้น ผูวิเคราะหจึงไดรวบรวมขอมูลการดําเนินการประชุมคณะกรรมการประจําคณอุตสาหกรรม

และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร ระหวางป พ.ศ. 2562-2564 ซ่ึง

ดําเนินการภายใตขขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วาดวยคณะกรรมการประจําคณะ พ.ศ. 

2550 โดยหวังเปนอยางยิ่งวาผลงานเชิงวิเคราะหเลม นี้จะเปนประโยชนตอการสนับสนุนการดําเนินการดาน

การบริหารงานคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร 

และ หากมีขอเสนอแนะใด ๆ เก่ียวกับผลงานเชิงวิเคราะหเลมนี้ สามารถแจงไดท่ีงานบริหารงานท่ัวไป 

สํานักงานคณบดี 
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2.4 สภาพท่ัวไปของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยเขตสกลนคร   24 
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 4.5 ผลวิเคราะหการดําเนินการประชุมคณะกรรมประจําคณะอุตสาหกรรม   38 

และเทคโนโลยี พ.ศ. 2562         

4.6 ผลวิเคราะหการดําเนินการประชุมคณะกรรมประจําคณะอุตสาหกรรม   56 

และเทคโนโลยี พ.ศ. 2563         

4.7 ผลวิเคราะหการดําเนินการประชุมคณะกรรมประจําคณะอุตสาหกรรม   73 
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สารบัญตาราง 

ตาราง                    หนา 

ตารางท่ี 1 แสดงจํานวนกรรมการประจําคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ท่ีเขารวมประชุม  38 

              ประจําป พ.ศ. 2562 จําแนกตามองคประกอบคณะกรรมการและจํานวน 

              การเขารวมประชุม 

ตารางท่ี 2 แสดงงบประมาณหมวดคาตอบแทน (คาเบี้ยประชุม) กรรมการประจําคณะ   41 

อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี พ.ศ. 2562 จําแนกตามองคประกอบของคณะกรรมการ 

และอัตราเบี้ยประชุม 

ตารางท่ี 3 แสดงรอยละของงบประมาณหมวดคาตอบแทน (คาเบี้ยประชุม) กรรมการประจํา  42 

คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี พ.ศ. 2562 จําแนกตามองคประกอบคณะกรรมการ 

และรอยละการจายเบี้ยประชุม 

ตารางท่ี 4 แสดงงบประมาณหมวดคาใชสอยการจัดการประชุมกรรมการประจําคณะอุตสาหกรรม 43 

 และเทคโนโลยี พ.ศ. 2562 จําแนกตามคาพาหนะและคาอาหารวางและเครื่องดื่ม 

ตารางท่ี 5 แสดงรอยละงบประมาณหมวดคาใชสอยการจัดการประชุมกรรมการประจําคณะ  44 

อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี พ.ศ. 2562 จําแนกตามคาพาหนะและคาอาหารวาง 

และเครื่องดื่ม 

ตารางท่ี 6 แสดงงบประมาณหมวดคาวัสดุ (คาใชจายในการดําเนินงานจัดทําเอกสารประกอบ  46 

    การประชุม) กรรมการประจําคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี พ.ศ. 2562 จําแนกตาม 

    คากระดาษและคาวัสดุอ่ืนๆ 

ตารางท่ี 7 แสดงรอยละของงบประมาณหมวดคาวัสดุ (คาใชจายในการดําเนินงานจัดทําเอกสาร  47 

    ประกอบการประชุม) กรรมการประจําคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี พ.ศ. 2562  

    จําแนกตามคากระดาษและคาวัสดุอ่ืนๆ 

ตารางท่ี 8  แสดงงบประมาณคาใชจายการจัดประชุมกรรมการประจําคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี  49 

               พ.ศ. 2562 จําแนกตามหมวดคาตอบแทน หมวดคาใชสอย และคาวัสดุ 

ตารางท่ี 9 แสดงจํานวนระเบียบวาระการประชุมกรรมการประจําคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 52 

    พ.ศ. 2562 จําแนกตามระเบียบวาระและจํานวนระเบียบวาระการประชุม 

ตารางท่ี 10 แสดงจํานวนระยะเวลาท่ีใชในการประชุมกรรมการประจําคณะอุตสาหกรรมและ  54 

     เทคโนโลยี พ.ศ. 2562 จาํแนกตามจํานวนวาระ เริ่มประชุมเวลา เลิกประชุมเวลา  

     ระยะเวลา (ชั่วโมง) ระยะเวลา (นาที) เฉลี่ยเรื่องละ (นาที) 
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สารบัญตาราง (ตอ) 

ตาราง                    หนา 

ตารางท่ี 11  แสดงจํานวนกรรมการประจําคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ท่ีเขารวมประชุม  56 

ประจาํป พ.ศ. 2563 จําแนกตามองคประกอบคณะกรรมการและจํานวนการเขา          

รวมประชุม 

ตารางท่ี 12  แสดงงบประมาณหมวดคาตอบแทน (คาเบี้ยประชุม) กรรมการประจําคณะ  59 

                 อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี พ.ศ. 2563 จําแนกตามองคประกอบของคณะ 

       กรรมการและอัตราเบี้ยประชุม 

ตารางท่ี 13  แสดงรอยละของงบประมาณหมวดคาตอบแทน (คาเบี้ยประชุม) กรรมการ  60 

      ประจําคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี พ.ศ. 2563 จําแนกตามองคประกอบ 

      คณะกรรมการและรอยละการจายเบี้ยประชุม 

ตารางท่ี 14  แสดงงบประมาณหมวดคาใชสอยการจัดการประชุมกรรมการประจําคณะ   61 

          อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี พ.ศ. 2563 จําแนกตามคาพาหนะและคาอาหารวาง 

                 และเครื่องดื่ม 

ตารางท่ี 15   แสดงรอยละงบประมาณหมวดคาใชสอยการจัดการประชุมกรรมการประจํา  62 

       คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี พ.ศ. 2563 จําแนกตามคาพาหนะและคาอาหาร 

       วางและเครื่องดื่ม 

ตารางท่ี 16  แสดงงบประมาณหมวดคาวัสดุ (คาใชจายในการดําเนินงานจัดทําเอกสารประกอบ  64 

      การประชุม) กรรมการประจําคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี พ.ศ. 2563 จําแนก 

      ตามคากระดาษและคาวัสดุอ่ืนๆ 

ตารางท่ี 17 แสดงรอยละของงบประมาณหมวดคาวัสดุ (คาใชจายในการดําเนินงานจัดทําเอกสาร 65 

     ประกอบการประชุม) กรรมการประจาํคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี พ.ศ. 2563  

     จําแนกตามคากระดาษและคาวัสดุอ่ืนๆ 

ตารางท่ี 18   แสดงงบประมาณคาใชจายการจัดประชุมกรรมการประจําคณะอุตสาหกรรมและ  66 

       เทคโนโลยี พ.ศ. 2563 จําแนกตามหมวดคาตอบแทน หมวดคาใชสอย และคาวัสดุ 

ตารางท่ี 19  แสดงจํานวนระเบยีบวาระการประชุมกรรมการประจําคณะอุตสาหกรรมและ  69 

      เทคโนโลย ีพ.ศ. 2563 จําแนกตามระเบียบวาระและจํานวนระเบียบวาระการประชุม 

ตารางท่ี 20  แสดงจํานวนระยะเวลาท่ีใชในการประชุมกรรมการประจําคณะอุตสาหกรรมและ  71 

      เทคโนโลย ีพ.ศ. 2563 จําแนกตามจํานวนวาระ เริ่มประชุมเวลา เลิกประชุมเวลา  

      ระยะเวลา (ชั่วโมง) ระยะเวลา (นาที) เฉลี่ยเรื่องละ (นาที) 
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สารบัญตาราง (ตอ) 
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ตารางท่ี 21  แสดงจํานวนกรรมการประจําคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ท่ีเขารวมประชุมประจําป 73 

      พ.ศ. 2564 จําแนกตามองคประกอบคณะกรรมการและจํานวนการเขารวมประชุม 

ตารางท่ี 22  แสดงงบประมาณหมวดคาตอบแทน (คาเบี้ยประชุม) กรรมการประจําคณะอุตสาหกรรม 76 

                 และเทคโนโลย ีพ.ศ. 2564 จําแนกตามองคประกอบของคณะกรรมการและ 

                 อัตราเบี้ยประชุม 

ตารางท่ี 23  แสดงรอยละของงบประมาณหมวดคาตอบแทน (คาเบี้ยประชุม) กรรมการประจําคณะ 77 

      อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี พ.ศ. 2564 จําแนกตามองคประกอบคณะกรรมการและ 
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ตารางท่ี 24  แสดงงบประมาณหมวดคาใชสอยการจัดการประชุมกรรมการประจําคณะอุตสาหกรรม 78 

                 และเทคโนโลย ีพ.ศ. 2564 จําแนกตามคาพาหนะและคาอาหารวางและเครื่องดื่ม 

ตารางท่ี 25  แสดงรอยละงบประมาณหมวดคาใชสอยการจัดการประชุมกรรมการประจําคณะ  79 
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บทท่ี 1 
บทนํา 

 
1.1  ความเปนมาและความสําคัญ 

มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เปนหนึ่งในจํานวนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ท้ัง 9 แหง เปนสถาบันอุดมศึกษาของรัฐท่ีเนนดานวิชาชีพและเทคโนโลยี ท่ีมีวัตถุประสงคใหการศึกษา 
สงเสริมวิชาการและวิชาชีพชั้นสูงท่ีมุงเนนการปฏิบัติ ทําการสอน ทําการวิจัย ผลิตครูวิชาชีพ ใหบริการ
ทางวิชาการในดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี และทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม โดยตอยอดให
ผูสําเร็จการอาชีวศึกษามีโอกาสในการศึกษาตอดานวิชาชีพจนถึงระดับปริญญา มีบุคลากรปฏิบัติงาน
จํานวนมากตามโครงสรางของหนวยงาน ซ่ึงหนวยงานสามารถดําเนินการไปในทิศทางเดียวกันได ตอง
อาศัยการประชุมท้ังท่ีเปนทางการและไมเปนทางการ เพ่ือใหมีโอกาสแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซ่ึงกันและ
กัน การมอบหมายงานหรือหาขอสรุปในประเด็นตาง ๆ เพ่ือใหการปฏิบัติงานบรรลุวัตถุประสงคท่ี
กําหนดไว ซ่ึงตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ.2548 การบริหารงานภายใน
คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี จะตองผานกรรมการประจําคณะตามมาตรา 37 ในคณะใหมี
คณะกรรมการประจําคณะ ประกอบดวย คณบดีเปนประธานกรรมการ และกรรมการอ่ืนอีกจํานวนหนึ่ง 
คุณสมบัติ หลักเกณฑและวิธีการไดมา วาระการดํารงตําแหนง และการพนจากตําแหนง ของกรรมการ  
ตลอดจนการประชุมของคณะกรรมการประจําคณะและการจัดระบบบริหารงานในคณะให เปนไปตาม
ขอบังคับของมหาวิทยาลัย 

คณะกรรมการประจําคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
อีสาน วิทยาเขตสกลนคร มีบทบาทหนาท่ีท่ีมีความสําคัญในการจัดทําแผนพัฒนาคณะใหสอดคลองกับ
นโยบายและพันธกิจของมหาวิทยาลัย สงเสริมการจัดการศึกษา งานวิจัย งานบริการวิชาการ และงาน
ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและอนุรักษสิ่งแวดลอม ดังนั้นการประชุมคณะกรรมการประจําคณะ
อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี จึงเปนเครื่องมือสําคัญในการสื่อสารเพ่ือถายทอดนโยบายไปสูบุคลากรท้ัง
ภายในและภายนอกหนวยงาน การประชุมมีวัตถุประสงคเพ่ือเปนศูนยรวมของความคิด การตัดสินใจ  
การกําหนดนโยบาย การลงมติ การริเริ่มสรางสรรค การวิเคราะห การวิจัย และการแกปญหาเปนสิ่งท่ี
ทําใหผูบริหารทราบความคิดเห็นหรือขอเสนอแนะของบุคลากร และนําขอมูลมาประกอบการพิจารณา
และปฏิบัติงานไปในทิศทางเดียวกัน  จะเห็นไดวาในการจัดกิจกรรมตาง ๆ หรือการติดตามงานภายใน
หนวยงานจะเชิญบุคลกรท่ีเก่ียวของเขารวมประชุม  เพ่ือชี้แจงหรือรายงานความกาวหนา และการจัด
ประชุมถือเปนสวนหนึ่งของการปฏิบัติงาน โดยการประชุมไดสรางความสัมพันธท่ีดีระหวางบุคลากรใน
หนวยงานใหมีโอกาสแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณซ่ึงกันและกัน สําหรับการจัดประชุมตอง
มีคาใชจาย ท้ังดานสถานท่ี เอกสารประกอบการประชุม อาหาร การเดินทาง คาท่ีพัก และคาตอบแทน
ในการเขารวมประชุม หากการประชุมมีประสิทธิภาพจะสามารถแกปญหาและพัฒนาหนวยงานได ทํา
ใหการประชุมไมเปนการใชคาใชจายท่ีสูญเปลา ผูเขารวมประชุมควรศึกษาหัวขอและเตรียมขอมูลท่ี
เก่ียวของ เพ่ือไมใหเปนการประชุมท่ีมีระยะเวลานานเกินความจําเปน ดังนั้น จึงควรใหความสําคัญและ
ใชประโยชนจากการประชุม ใหมีประสิทธิภาพตอหนวยงานใหมากท่ีสุด 
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จากความเปนมาและความสําคัญดังกลาวจะเห็นไดวาการจัดประชุมมีความยุงยากซับซอนใน
การปฏิบัติงาน จึงเปนเหตุใหผู เขียนมาเขียนวิเคราะหการจัดประชุมคณะกรรมการประจําคณะ
อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร 

 
1.2  วัตถุประสงค 

 เพ่ือวิเคราะหการจัดประชุมคณะกรรมการประจําคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร จํานวน 4 ดาน คือ 1. ดานจํานวนครั้งการ
เขาประชุม 2. ดานงบประมาณการจัดประชุม 3. ดานจํานวนระเบียบวาระการประชุม และ 4. ดาน
ระยะเวลาการดําเนินการประชุม 
 

1.3  ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 
ไดผลการวิเคราะหการจัดประชุมคณะกรรมการประจําคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี  

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร 
 

1.4  ขอบเขตของการวิเคราะห 
ในการวิเคราะหการจัดประชุมคณะกรรมการประจําคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มีขอบเขต

ครอบคลุม ดานจํานวนครั้งการเขารวมประชุม ดานงบประมาณในการจัดประชุม ดานเอกสารการประชุม 
ดานระยะเวลาในการจัดประชุมคณะกรรมการประจําคณะ ของสํานักงานคณบดีคณะอุตสาหกรรมและ
เทคโนโลย ีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร ระหวางป พ.ศ. 2562-2564   
 
1.5 คําจํากัดความเบ้ืองตน 

มหาวิทยาลัย  หมายถึง  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  วิทยาเขตสกลนคร 
คณะ  หมายถึง  คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี   
องคประชุม   หมาย ถึง คณ ะกรรมการประจํ าคณ ะอุตสาหกรรมและเทคโน โลยี                 

ซ่ึงเปนบุคคลท่ีไดรับการแตงตั้ง  ประกอบดวย ประธาน กรรมการ เลขานุการ และผูชวยเลขานุการ  
ตองมีคณะกรรมการมาประชุมอยางนอยก่ึงหนึ่งของกรรมการท้ังหมดจึงจะเปนองคประชุม 

ประธาน   หมาย ถึง  คณ บดี คณ ะอุตสาหกรรมและเทคโน โลยี  ห รือหากประธาน                 
ไมสามารถเขารวมประชุมได   ใหคณะกรรมการท่ี ไดรับการคัดเลือกเปนประธานดําเนินการ                   
ประชุมแทน 

กรรมการ หมายถึง รองคณบดี  หัวหนาสาขา สังกัดคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาสกลนคร 

กรรมการผูทรงคุณวุฒิภายใน  หมายถึง  บุคลากร สายวิชาการ ตัวแทนคณาจารย คณะ
อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท หรือมีตําแหนงทางวิชาการไมต่ํากวา                          
ผูชวยศาสตราจารย มีประสบการณสอนในมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาไมนอยกวา 3 ป 

กรรมการผูทรงคุณวุฒิภายนอก  หมายถึง  บุคคลภายนอกท่ีมีความรู ความเชี่ยวชาญหรือ
ชํานาญการในสาขาวิชาท่ีเปดสอนในคณะ ซ่ึงจะมีตําแหนงทางวิชาการหรือไมก็ได 
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คณ าจารยประจํ า  หมาย ถึง พนั กงานมหาวิทยาลัย  และข าราชการพลเรือน ใน
สถาบันอุดมศึกษาในมหาวิทยาลัย 

เลข านุ ก าร   ห ม าย ถึ ง  ข าร าชพ ล เรื อน ในสถาบั น อุดม ศึ กษ าใน คณ ะคน ห นึ่ ง                      
ท่ีไดรับการแตงตั้งใหปฏิบัติหนาท่ี 

ผูชวยเลขานุการ หมายถึง ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาหรือพนักงานใน
สถาบันอุดมศึกษา  ภายในคณะท่ีไดรับการแตงตั้งใหปฏิบัติหนาท่ี 

วาระการประชุม  หมายถึง   การจัดทําระเบียบวาระการประชุมใหดําเนินไปตาม
ลําดั[ปองกันการพูดขามระเบียบวาระหรืออภิปรายนอกเรื่อง   

รายงานการประชุม  หมายถึง  การบันทึกความคิดเห็นของผูมาประชุม ผูเขารวมประชุม 
และมติของท่ีประชุมไวเปนหลักฐาน 

เบ้ียประชุม  หมายถึง  กรรมการหรืออนุกรรมการแตละคณะใหไดรับเบี้ยประชุมกรรมการ
หรืออนุกรรมการสําหรับการประชุมเปนรายครั้งเฉพาะครั้งท่ีมาประชุม 

เบ้ียเล้ียง  หมายถึง  เบี้ยเลี้ยงเดินทางในราชอาณาจักรในลักษณะเหมาจายตามประเภท
ตําแหนง 

คาน้ํามันเช้ือเพลิง   หมายถึง คาใชจายสําหรับเดินทางในการประชุมโดยใชรถราชการหรือ
รถยนตสวนตัว 

คาเชาท่ีพัก  หมายถึง  คาใชจายในการเชาหองพักในโรงแรมหรือท่ีพักแรม 
ผูวิเคราะห  หมายถึง  ผูปฏิบัติงานดานการบริหารจัดการประชุมคณะกรรมกาประจําคณะ

อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร  



บทท่ี 2 
เอกสาร และงานวิเคราะห/วิจัยท่ีเกี่ยวของ 

  
 สําหรับบทนี้ผูวิเคราะหไดศึกษาหลักการ แนวคิด ระเบียบ นโยบาย ขอบังคับ และหลักเกณฑท่ี
เก่ียวของกับเบิกคาใชจายในการประชุม การประชุม ข้ันตอนวิธีการดําเนินการประชุมคณะกรรมการ
ประจําคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร 
เพ่ือเปนพ้ืนฐานและแนวคิดในการกําหนดแนวทางการวิเคราะหการดําเนินการจัดประชุมคณะกรรมการ
ประจําคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร 
ระหวางป พ.ศ. 2562-2564 ดังนี้  

2.1 แนวคิดเก่ียวกับการจัดการประชุม 
2.2 แนวคิดเก่ียวกับงบประมาณและคาใชจาย 
2.3 หลักเกณฑ และวิธีการของการดําเนินการประชุมคณะกรรมการประจําคณะ

อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขต
สกลนคร 

2.4 สภาพท่ัวไปของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยเขตสกลนคร 
2.5 สภาพท่ัวไปของคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงค

อีสาน วิทยาเขตสกลนคร 
2.6 งานวิเคราะห/วิจัยท่ีเก่ียวของ 

 
2.1  แนวคิดเกี่ยวกับการจัดการประชุม   
 2.1.2 ความหมายของการประชุม 
 การประชุม หมายถึง การท่ีบุคคลตั้งแต 2 คนข้ึนไปมารวมปรึกษาหารือกัน หรือกระทํา
กิจกรรมใหบรรลุจุดประสงคอยางใดอยางหนึ่ง (สมคิด บางโม, 2538)  
 Hall (1985) อางอิงใน สมคิด บางโม (2538) ใหความหมาย การประชุม ไววา หมายถึง    
การมาชุมนุมกันของบุคคลตาง ๆ อยางมีกฎเกณฑ มีจุดประสงค หรือการมารวมกันของบุคคลต้ังแต    
2 คน ข้ึนไป  
 Cohen, et al., (2011) กลาววา การประชุมเปนเครื่องมือท่ัวไปในองคกรท่ีถูกนํามาใชเพ่ือจุด 
ประสงคหลาย ๆ ดาน เชน การแลกเปลี่ยนขอมูล การฝกอบรม การระดมสมอง การแกปญหาและ    
การตัดสินใจ   
 ดังนั้น จากความหมายขางตน พอสรุปไดวา การประชุม คือ การท่ีบุคคลตั้งแต 2 คนข้ึนไป 
มาปรึกษา หารือ เพ่ือร วมกันแสดงความคิดเห็นตามวัตถุประสงคท่ี กําหนดไว ตามระเบียบวิธี             
ท่ีเปนระบบ ในชวง วัน เวลา และ สถานท่ีท่ีไดกําหนดไว 
 สําหรับงานวิจัยนี้ ใหความหมายของ การประชุม หมายถึง การท่ีบุคคลต้ังแต 2 คนข้ึนไป 
หรือบุคคลกลุมหนึ่ง ซ่ึงนัดหมายกัน มาเพ่ือรวมกันกําหนดการวางแผน กําหนดนโยบาย สรางแรงจูงใจ
และรวมกันตัดสินใจอยางจุดหมาย และระเบียบวิธี ณ สถานท่ีหนึ่ง ตามวัน และเวลาท่ีกําหนดไว 
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 2.1.2 ความมุงหมายของการประชุม 
  การประชุมมีความมุงหมาย ดังนี้  

1. เพ่ือแถลงขาวและเรื่องราวตาง ๆ 
2. เพ่ือปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน 
3. เพ่ือดําเนินงาน 
4. เพ่ือพิจารณาเรื่องใดเรื่องหนึ่งโดยเฉพาะ 
5. เพ่ือใหการศึกษา 
6. เพ่ือกระตุนใหสมาชิกเกิดความรูและทัศนคติใหม ๆ 

 2.1.3 ประโยชนของการประชุม 
  การประชุมในแตละครั้งมีประโยชนสําหรับหนวยงานและบุคลากรในหนวยงานเปนอยาง
ยิ่ง ซ่ึงสามารถจําแนกประโยชนท่ีเกิดจากการประชุมไดดังนี้ (เนตรพัณณา ยาวิราช, 2550) 
   1. ประโยชนทางดานการบริหารงาน การประชุมชวยใหการดําเนินงานตาง ๆ 
ราบรื่นมากยิ่งข้ึน เพราะเกิดความเขาใจในแนวทางเดียวกัน การประชุมชวยในการวางแผน การกําหนด
นโยบายการตัดสินใจและแกไขปญหาภายในหนวยงานดวย 
   2. ประโยชนในดานการปฏิบัติงาน การประชุมมีประโยชนในดานความสามัคคี
สงเสริมการทํางานเปนทีม บุคลากรมีโอกาสไดระดมความคิดและเปนการฝกฝนใหรูจักการยอมรับความ
คิดเห็นของผู อ่ืน การประชุมยังชวยลดขอขัดแยงในการปฏิบัติงาน เกิดความเขาใจอันดีในหมู
ผูปฏิบัติงาน 
   3. ประโยชนในดานการสื่อสาร การประชุมชวยเผยแพรขาวสารขอมูลใหรับทราบ
อยางท่ัวถึงกัน และทุกคนมีความเขาใจในสิ่งท่ีไดรับการถายทอดมาอยางเดียวกัน 
   4. ประโยชนในดานการศึกษา การประชุมมีประโยชนในดานการเพ่ิมพูนความรู    
ใหมากข้ึน เชนการฝกอบรม การสัมมนา การประชุมเผยแพรความรู อันเปนประโยชนในดานวิชาการ
และปฏิบัติ 
  โดยสรุปประโยชนของการประชุม มีดังนี้คือ ประโยชนทางดานการบริหารงานในดาน
การปฏิบัติงาน ในดานการสื่อสาร และประโยชนในดานการศึกษา 
 2.1.4 ประเภทของการประชุม  
  ประเภทของการประชุม สามารถจําแนกตามวัตถุประสงค ออกเปน 5 ประเภท ดังนี้ 
(สมิต สัชฌุกร, 2543)  
   1. การประชุมเพ่ือการขาวสาร (Information Conference) ลักษณะของการ
ประชุมประเภทนี้ สมาชิกจะรวมกันรวบรวมความรู และประสบการณเพ่ือนํามาปรับปรุงการคิด หรือ
การทํางานของแตละคน แมวาเรื่องราวท่ีนํามา ประชุมอาจจะเปนการรวบรวมปญหาเฉพาะในเรื่องใด
เรื่องหนึ่ง แตเปาหมาย ของการประชุมแบบนี้ ไมมุงท่ีการหาขอแกปญหาอันใดอันหนึ่งเทานั้น แตมุงท่ี
การหาขาวสารหรือขอมูล ซ่ึงเม่ือมีการกลั่นกรองแลวก็จะกลายเปนสารสนเทศ (Information)    
   2. การประชุมเพ่ือแกปญหา (Problem-solving Conference) ลักษณะสําคัญของ
การประชุมประเภทนี้ มักจะเปนการประชุมอภิปรายถกปญหา สวนมากการอภิปราย ตาง ๆ จะเปน   
รูปแบบของการหาขอแกปญหาท้ังหมดหรือบางสวน ผู รวมประชุมจะคิดรวมกันดวยการ รวบรวม
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ประสบการณตาง ๆ ของทุกคนมาแกปญหารวมกัน ดวยการชี้ถึงประเด็นของปญหา วิเคราะห หาสาเหตุ
และรวมกันพิจารณาหาแนวทางปองกันหรือแกปญหานั้น ๆ    
   3. การประชุมเพ่ือตัดสินใจ (Decision-making Conference) ลักษณะสําคัญของ
การประชุมประเภทนี้ เปนการรวมกันคิด พิจารณาขอมูลรายละเอียดของสิ่งตาง ๆ ท่ีจะเลือกใชหรือ
เลือกปฏิบัติอยางใดอยางหนึ่ง ดวยการใหขอคิดและการใหขอมูลพ้ืนฐานของขอมูลท่ีจําเปน ลักษณะของ
การประชุมแบบนี้ ไมจําเปนตองเกิดปญหาและตัดสินใจเลือกวิธีแกปญหา แตเปนการประชุมเพ่ือ
พิจารณาเลือกสิ่งหนึ่งสิ่งใดจากหลายสิ่งหรือการเลือกแนวทางปฏิบัติก็ได  ซ่ึงเปนการเลือกดวยกระบวน
การคิดมิใชการเสี่ยงทาย   
   4. การประชุมเพ่ือการฝกอบรม (Training Conference) การประชุมแบบนี้ ผูนํา
การประชุมจะชวยใหผูเขารวมการประชุมไดเกิดการเรียนรูตามวัตถุประสงคของการจัดฝกอบรม หรือ
เพ่ิมทักษะในวิธีการกระทําบางสิ่ง หรือถามีการแกปญหาขอใดก็มักจะเนนเรื่องการเรียนรู วิธีการแกป
ญหา หรือการใชข้ันตอนในการแกปญหา การจัดประชุมเพ่ือฝกอบรมมักจะใชท้ังการแสวงหาขอมูล 
รายละเอียดและการแกปญหาการ ประชุมเพ่ือการฝกอบรมมีเทคนิคท่ีจะดําเนินการไดหลายรูปแบบแต
กิจกรรมหลักก็คือการประชุมในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง   
   5. การประชุมเพ่ือระดมความคิด (Brainstorming Conference) การประชุม
ประเภทนี้เปนการรวมเอาวิธีการประชุมเพ่ือการขาวสารและการประชุมเพ่ือแกปญหาเขามา ผสม
กลมกลืนกัน วัตถุประสงคหลักคือการรวบรวมความคิดจากผูรวมประชุมใหมากท่ีสุดเทาท่ีจะมากได ใน
เวลาอันสั้น จะมีการชี้ถึงปญหาและขอใหทุกคนใหขอแนะนําในการท่ีจะแกปญหาโดยรวดเร็วตอไป ไม
หยุดชะงักไมอนุญาตใหใครวิพากษวิจารณหรือถกปญหาโตแยงในความคิดท่ีเสนอแนะข้ึนมา ใครจะ 
แสดงความคิดเห็นอยางไรก็จดไวเพ่ือตอนทายของการประชุมจะมีรายการความคิดตาง ๆ มากมาย       
ต อจากนั้น  จึ งนํ ามาเลือกว าความคิดใดดี  ไม ดี  แล วเรียบเรียงเสียใหม  บางความคิดก็ ท้ิ งไป             
เพราะไมเขาทา และบางความคิดก็เลือกนําไปใชได  
 2.1.5 องคประกอบของการประชุม ประกอบดวย     
   1. ประธาน คือ ผูทําหนาท่ีควบคุมการประชุมท้ังหมด     
   2. กรรมการ คือ ผูมีหนาท่ีพิจารณาเรื่องในวาระการประชุม ตั้งขอเสนอหรือญัตติ
ใหท่ีประชุมพิจารณา    
   3. เลขานุการ คือ ผู ทําหนาท่ีออกจดหมายเชิญประชุม จัดระเบียบ วาระการ
ประชุม บันทกึรายงานการประชุม และอํานวยความสะดวกในเรื่องตาง ๆ     
   4. ระเบียบวาระการประชุม คือ เรื่องท่ีจะนําเขาปรึกษาหารือกันในท่ีประชุม      
โดยเรียงลําดับความสําคัญตามแตประธานจะเห็นสมควร    
   5. รายงานการประชุม คือ ขอความท่ีเลขานุการ  จดบันทึกความคิดเห็นของ ผูเขา
ประชุมพรอมท้ังมติตาง ๆ เพ่ือจะนําไปมอบใหสมาชิกผูเขาประชุม หลังจากการประชุมเสร็จสิ้นแลว 
 2.1.6 การประชุมท่ีไมมีประสิทธิภาพ สาเหตุท่ีทําใหการประชุมไมประสบผลสําเร็จนั้น       
มาจากปจจัยหลายประการ ดังนี้ (Streibel, 2003)    
   1. ปญหาท่ีอาจจะเกิดในอนาคตขณะท่ีจะทําการประชุม ไดแก วัตถุประสงคของ
การจัดประชุมไมชัดเจน ไมไดเตรียมตัวหรือไมมีการเตรียมการกอนการประชุม บทบาท และหนาท่ี    
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ของผูเขารวมประชุมไมชัดเจน ผูเขารวมประชุมไมทราบสิ่งท่ีคาดหวังจากการประชุมทําให ไมไดเตรียม
ความพรอมของขอมูล สถานท่ี และเวลาท่ีจัดประชุม เปนตน    
   2. ปญหาท่ีเกิดข้ึนในขณะท่ีจะเริ่มประชุม ไดแก การเริ่มประชุมไมตรงเวลา ผูเขา    
รวมประชุม ไมใหความสําคัญกับการประชุม ผูเขารวมประชุมไมไดคาดหวังอะไรจาก การประชุม ผูเขา   
รวมประชุมมีทัศนคติไมไดตอการประชุม เปนตน    
   3. ปญหาท่ีเกิดในขณะประชุม ไดแก การอภิปรายออกนอกประเด็น ของการ
ประชุม ใชเวลาในแตละหัวขอมากเกินไป มีสิ่งรบกวนขณะประชุม ผ ูเขารวมประชุมไมแสดงความ
คิดเห็นเพราะไมตองการใหเกิดการขัดแยง หรือใหความเห็นไปแลว อาจทําใหเกิดการขัดแยงได  ผูเขา   
รวมประชุมไมมีอํานาจในการตัดสินใจในเรื่องท่ีประชุมได เปนตน    
   4. ปญหาท่ีเกิดขณะจบการประชุม ไดแก ผูเขารวมประชุมมีความรูสึกวาไมมีการ
สรุปประเด็นหรือไมมีการกลาวปดประชุม ผูเขารวมประชุมไมแนใจเก่ียวกับผลการประชุม ผูเขารวม
ประชุมบางทานอาจไมเห็นดวยกับแนวทางท่ีนําเสนอในท่ีประชุมโดยคิดวาอาจจะมีวิธีการแกปญหา      
ท่ีดีกวา เปนตน    
   5. ปญหาท่ีเกิดภายหลังจบการประชุมไปแลว ไดแก ผูเขารวมประชุม มีความรูสึก 
วาสิ่งท่ีเสนอในท่ีประชุมจะไมไดนําไปปฏิบัติ งานท่ีไดรับมอบหมายจากท่ีประชุมไมสามารถทําไดสําเร็จ
ผล 
 2.1.7 การจัดประชุมใหมีประสิทธิภาพ การจัดประชุมใหมีประสิทธิภาพ เปนกระบวนการท่ี
ทําให การประชุมบรรลุวัตถุประสงค  เป าหมายท่ี ตั้ งไว  ถือเป นศาสตร ซ่ึงหากดําเนินการตาม
กระบวนการนี้ยอมทําใหการบริหารการประชุม เปนไปอยางมีระบบและประสบความสําเร็จในระดับ
หนึ่ง โดยแบงกระบวนการประชุมเปน 3 ชวง คือ กอนการประชุม ระหวางการประชุม และหลังการ
ประชุม (นุชรัตน สิริประภาวรรณ, 2548)    
   1. การดําเนินการกอนการประชุม     
    ก) พิจารณาความจําเปนในการประชุม โดยพิจารณาวาจําเปนจะตองเรียก
ประชุมหรือไม เนื่องจากการเรียกประชุม ทําใหเสียเวลาในการทํางาน เสียโอกาสทางการคา แทนท่ี 
จะใชเวลาในการทํางานและไปพบลูกคาเพ่ือหาชองทางการขาย แตกลับตองเสียเวลามาประชุมแทน
นอกจากนี้การประชุมยังใชทรัพยากรมาก ท้ังบุคคลท่ีชวยจัดการประชุม บางแหงลงทุนตั้งหนวยงาน
เลขานุการ เพ่ือจัดการประชุมใหกับคณะผู บริหารโดยเฉพาะ ซ่ึงตองเสียคาใชจายคือ เงินเดือนของ       
เจาหนาท่ีตามมาในระยะยาว อีกท้ังคาใชจายตาง ๆ เชน คาไฟฟา คาเครื่องปรับอากาศ คาอาหาร          
คาอาหารวางและเครื่องด่ืม บางครั้ง หากจัดประชุมนอกสถานท่ี หรือผู เขารวมประชุมมาจากท่ีอ่ืน        
ตองเสียค าเดินทาง คาท่ีพัก และคาเช าห องประชุม เป นต น ดังนั้น การเรียกประชุมแตละครั้ง           
ควรคํานึงถึง ตนทุนท่ีมองไมเห็นดวย เพราะฉะนั้น ควรเรียกประชุมเทาท่ีจําเปน เพ่ือลดการจัดการ
ประชุมท่ีฟุมเฟอย ควรเรียกประชุมเม่ือตองการขอขอมูล ขอมติความคิดเห็น และการตัดสินใจของกลุม  
หรือจากฝายอ่ืน ๆ โดยแจงขอมูลท่ีมีผลกระทบตอกลุมใหทราบ หรือในกรณีท่ีไมแนใจวา ใครควรเปนผู
รับผิดชอบในงานตางๆ ท่ีเกิดข้ึน เชน การเรียกประชุมมอบหมายงาน พรอมท้ังการแตงตั้งตัวแทนจาก
แตละฝายงาน รับผิดชอบติดตามโครงการขององคกร ในทางตรงกันขาม หากเปนเรื่องท่ีสามารถ
ตัดสินใจไดเองก็ไมจําเปนตองเรียกประชุม เชน สามารถตัดสินใจอนุมัติสั่งซ้ือในวงเงินท่ีตนเองมีอํานาจ
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อนุมัติ หรือประเด็นไมสําคัญท่ีอาจทําใหผูอ่ืนเสียเวลา เชน การติดตามงานของพนักงานคนใดคนหนึ่ง     
ก็ไมจําเปนตองเรียกประชุมท้ังฝาย แตใหประชุมกับพนักงานท่ีตองการติดตามงานเพียงคนเดียว เพราะ
มีผูบริหารบางคนเรียกประชุมท้ังฝาย แตกลับพบวาเรื่องท่ีประชุมคือ การติดตามงานหรือตอวา ลูกนอง
บางคนท่ีสงงานไมทันเวลา  
  นอกจากนี้ ยังรวมถึงประเด็นท่ีตัดสินใจไปแลว เพียงแตแจงใหทราบ หรือไมมีเวลาเพียง
พอท่ีจะเตรียมการประชุม ควรใช วิธี อ่ืนแทนการประชุม เช น  ในกรณี ท่ีต องการแจ งข อ มูล                
การประชาสัมพันธใหแตละฝายไดรับทราบ การตดิบอรดประชาสัมพันธ ประกาศใน Intranet และเสียง
ตามสาย การสง E-Mail บันทึก (Memo) หรือโทรศัพทแจงใหทราบนาจะเปนวิธีท่ีดีกวาการเรียกประชุม
พรอมกัน ซ่ึงคอนขางนัดยาก ดวยในปจจุบันมีเทคโนโลยีท่ีกาวล้ํา ทําใหนอกเหนือ จากการเรียกมา
ประชุมพรอมหนากันแลว ยังสามารถใชชองทางอ่ืนๆ ในการประชุมไดแก VDO Conference เหมาะกับ
การประชุมท่ีมีผูเขารวมประชุมมาจากหลายหนวยงานและอยูในสถานท่ีหางไกลกัน ซ่ึงอาจเหมาะกับ
องคกรท่ีมีสาขากระจายอยู ในจังหวัดตางๆ เชน ธนาคาร บริษัท ประกันภัย รวมถึงมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคล ท่ีมีวิทยาเขตอยูหลายแหงกระจายท่ัวประเทศ เปนตน การประชุมรูปแบบนี้มี      
หนวยงานของภาครัฐบางแหงเริ่มใชบางแลว เชน การประชุมหัวหนาสวนราชการ ภาคเอกชนบางแหงท่ี
มีโรงงานกระจายอยูตามภาคตางๆ มีโครงการะติดตั้ง VDO Conference ในสํานักงานใหญและโรงงาน
ท่ีอยูแตละภาค เพ่ือชวยประหยัดเวลาและคาใชจายในการประชุมของผูจัดการโรงงาน แตการใช VDO 
Conference ยังมีจุดออน คือตองลงทุนเชา หรือซ้ืออุปกรณ ซ่ึงราคา แพง และในบางครั้งข้ึนอยูกับ
ความคมชัดและสัญญาณท่ีอาจลาชา     โปรแกรมสําเร็จรูปตางๆ เชน E-mail การโตตอบจดหมาย
ระหวางกัน ซ่ึงเหมาะกับการสื่อสารใหขอมูลเพียงทางเดียว และอาจเหมาะกับการสื่อสารระหวาง 2 คน 
ปญาท่ีพบคือ หากมีสมาชิกมากเกินไป และมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันไปมา อาจตองใชเวลาโต
ตอบสรุปผล หากต องการแลกเปลี่ ยนความคิด เห็น  ซ่ึ งเปนการสื่ อสาร 2 ทาง (Two Way 
Communication) ควรใช ช องทาง Chat Room ท่ีนิยมใชพูดคุยกันหรือโปรแกรม Net Meeting       
ท่ีสามารถโตตอบไดทันที ผานหูฟงพรอมไมโครโฟน โดยสามารถ ใชประชุมกับทีมงานท่ีอยู แตละ
ประเทศ ซ่ึงคาใชจายถูกกวาการประชุมผานโทรศัพท (Telephone Conference) อยางไรก็ตาม ยังมี   
ขอจํากัดในเรื่องโครงสรางระบบเครือขาย (Infrastructure) ความลาชา และความคมชัดของสัญญาณ
ในแตละพ้ืนท่ี ดังนั้น ควรพิจารณาความจําเปนในการเรียกประชุม มิใหประชุมกันฟุมเฟอยเกินไป 
พิจารณาตามความสําคัญและเปาหมายในการประชุม นอกจากนี้ ในยุคเทคโนโลยีปจจุบัน เราสามารถ
เลือกชองทาง ไดหลากหลายนอกเหนือจากการประชุมในหองประชุมรวมกัน โดยคํานึงถึงคาใชจายและ
ความสะดวกของผูเขารวมการประชุมท้ังหมด     
    ข) กําหนดวัตถุประสงคเปาหมายท่ีไดจากการประชุม โดยกําหนดเปาหมาย
ของการประชุมใหเฉพาะเจาะจง ชัดเจน และเปนรูปธรรม เชน ประชุมเพ่ือแจงใหทราบ เพ่ือขอความ
คิดเห็น เพ่ือรับทราบ เพ่ือแกปญหา หรือเพ่ือขอการตัดสินใจจากท่ีประชุม เพ่ือใหทุกคนท่ีเขาประชุม
รับทราบวา การประชุมครั้งนี้บรรลุเปาหมายหรือไม ซ่ึงมีความสําคัญอยางยิ่ง ในการทําใหการประชุม
เกิดประสิทธิผล การตั้งวัตถุประสงค เปาหมายจากการประชุมนั้นมีความสําคัญยิ่ง เนื่องจากปญหาท่ี
พบสวนใหญในการประชุมเกิดจากการประชุมท่ีขาดวัตถุประสงคเปาหมาย การระบุผลเปาหมายจาก
การประชุม จึงตองแจงใหผู เขารวมประชุมเขาใจวา หลังเลิกการประชุมแลวจะตองไดผลลัพทธอะไร
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ออกมาอยางชัดเจน และตรงกัน วัตถุประสงคเปาหมายการประชุมท่ีชัดเจน จะเปนแนวทางชวยกําหนด
ขอบเขตวาระการประชุมไดงายข้ึนและสอดคลองกัน เพราะจะทําใหผูเขารวมประชุมอยูในประเด็นไม
ออกนอกทิศทางของการประชุม อยางไรก็ตาม การประชุมแตละครั้งเราสามารถต้ังวัตถุประสงคได
หลายขอในการประชุมคราวเดียวกัน เชน ประชุมเพ่ือแจงใหทราบพรอมกับขอการตัดสินใจ นอกจากนี ้
หากเปนการประชุมเพ่ือขอการตัดสินใจจากท่ีประชุม ควรระบุวาใครจะเปนผูมีอํานาจในการตัดสินใจ 
จะเปนประธานหรือกลุม และใชวิธีใดโหวต อาจจะยกมือโหวต โดยมติของกลุมหรือประธานมีอํานาจ    
ชี้ขาด     
    ค) กําหนดผูเขารวมประชุม พิจารณาถึงผูเขารวมประชุมวามีสวนชวยในการ
ประชุมดํ าเนิน ไปด วยดีอย างไร ควรเชิญ เฉพาะบุคคลท่ี เก่ียวข อง หรือ มีผลต อการประชุม                   
เปนผูท่ีสามารถใหขอมูลหรือมีผลตอการดําเนินการประชุม อาจจะเปนบุคคลท่ีตองนําผลการประชุมไป 
ปฏิบัติ หรือเปนบุคคลท่ีรับผิดชอบในงานหรือประเด็นท่ีตองพูดในท่ีประชุม หากเปนการประชุมเพ่ือให 
หรือทบทวนขอมูลอาจมีจํานวนคนมากกว า 20 คนก็ได  แต ถ าเป นการประชุมเพ่ือตัดสินใจ                
แกไขปญหาอยางรวดเร็วและกระตุ นใหผู เขารวมมีสวนรวมทุกคน จํานวนสมาชิกประมาณ 6-9 คน 
เหมาะสมท่ีสุด จากการศึกษาพบวา ยิ่งจํานวนผูเขาประชุมมากยิ่งทําใหยากตอการตัดสินใจ ควบคุมการ
ประชุมยาก อีกท้ัง ทําใหการประชุมลาชาเพราะมีผู เชี่ยวชาญมาก ความรูมาก แนวคิดหลากหลาย      
และมีคนตองการ ท่ีจะพูดมากทําใหบรรยากาศการประชุมเปนทางการมากข้ึน แ ตผูเขารวมประชุมมีส
วนรวมนอยลง คนท่ี พูดกอนมักจะเปนคนท่ีพูดบอยท่ีสุด เกิดการผูกขาดการอภิปราย สงผลใหบางคนท่ี
อยากมีสวน รวมแตไมมีโอกาสไดแสดงความคิดเห็น (Merril and Douglass, 1992) การประชุมปกติ
ท่ัวไป คนสวนใหญมักคิดวาผูเขารวมประชุมยิ่งมากยิ่งดี แตแทจริงแลวกลับทําใหเกิดบรรยากาศการ
ประชุมท่ีมีแตการถกเถึยงกันไปมา เพราะความคิดเห็นท่ีแตกตางกัน และอาจไมเก่ียวของโดยตรงกับการ
ประชุม ทําใหไมมีผลสรุป ดังนั้น จึงควรพิจารณาเชิญผูเขารวมประชุมท่ีเก่ียวของ และสําคัญตอเรื่องท่ี
ประชุมเทานั้น จํานวนคนนอยจะทําใหสนใจเนื่องจากมีสวนเก่ียวของเพราะมีขอมูล และประสบการณ
โดยตรง ทําใหผู เขารวมประชุมมีสวนรวมไดมากข้ึน ประธานสามารถควบคุมประเด็นและดําเนินการ
ประชุมไดกระชับข้ึน จนบรรลุเปาหมายการประชุมในท่ีสุด โดยมีขอควรคํานึงในการเชิญผู เขารวม
ประชุมแตละประเภท ดังนี้ การประชุมเพ่ือแกปญหา  ผูเขารวมประชุมตองระบุปญหากอน แลวจึงหา
ทางเลือกในการแกปญหา ดังนั้น ผูเขารวมประชุมควรเปนผูเขาใจปญหาและมีความเชี่ยวชาญท่ีจะแกป
ญหานั้นได  
    การประชุมเพ่ือขอมติ ผู เขารวมประชุมควรเปนผูท่ีมีอํานาจในการตัดสินใจ
อนุมัติดําเนินการได หากผูเขารวมเปนเพียงแคตัวแทน ไมมีอํานาจตัดสินใจโดยตรงตองกลับไปปรึกษา
และกลับมาประชุมอีกครั้งเพ่ือแจงผลการตัดสินใจ จะทําใหเสียเวลาหลายครั้งในการประชุม เพ่ือใหเรื่อง
หนึ่งสําเร็จ การประชุมเพ่ือแจงใหทราบหรือขอความคิดเห็น ผูเขารวมอาจเปนตัวแทนจากแตละฝาย
มารวมฟงผลการดําเนินงานหรือใหขอคิดเห็นและขอมูลจากฝายของตนเอง การประชุมในลักษณะนี้ผู
บริหารฝายสามารถใหลูกนองเขารวมประชุมแทน และมอบหมายใหบุคคลนั้นกลับมารายงานใน
ภายหลัง เม่ือเราทราบประเภทของการประชุมแตละครั้ง   และมีการเชิญผูเขารวมประชุมไดตรงกลุม    
เปาหมายก็จะชวยใหท้ังสองฝาย คือ ฝายผูเชิญผูเขารวมประชุมสามารถจัดการประชุมไดรับผลลัพธตาม
ท่ีตองการ และฝายผูเขารวมประชุมก็สามารถเตรียมตัวหรือนําขอมูลมาเขารวมประชุม โดยท่ีทางฝาย      
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ผู บริหารเอง ก็สามารถบริหารเวลาใหผู แทนเขารวมประชุมในการประชุม ท่ีไมจําเปนตองเขารวม
ประชุมดวยตนเอง หากเปนการประชุมเพ่ือขออํานาจในการตัดสินใจ ผู เขารวมประชุมควรเปนผู มี
อํานาจในการตัดสินใจ ทวาผูบริหารท่ีมีอํานาจในการตัดสินใจนั้น สวนใหญมักจะไมคอยมีเวลาและอาจ
ปฏิเสธเขารวมประชุม ดังนั้น หากตองการใหการประชุมนั้น สัมฤทธิ์ผลควรจัดประชุมใหตรงกับเวลาวาง
ของผูมีอํานาจตัดสินใจ เพ่ือใหสามารถเขาประชุมได และเชิญบุคคลนั้นเขารวมประชุมโดยตรง พรอมท้ัง
มอบบทบาทในการประชุมและชี้แจงใหเห็นประโยชนจากการเขารวมประชุม โดยท่ีผู บริหารอาจ
ตัดสินใจเขารวมประชุมดวยเล็งเห็นวาผูเชิญใหความสําคัญตอผูเขารวมประชุม การประชุมนั้นก็จะได
ผลลัพธและตัดสินใจดําเนินการไดทันที ไมจําเปนตองเลื่อนหรือเรียกประชุมใหมเพ่ือรอการตัดสินใจ     
การเรียนเชิญเม่ือถึงหัวขอท่ีเก่ียวของ    ในบางครั้งเกิดปญหาผู ท่ีไมเก่ียวของในเรื่องท่ีประชุมตอง
เสียเวลานั่งประชุมดวย โดยไมกอใหเกิดประโยชนอันใด ดังนั้น หากบุคคลนั้นเก่ียวของเฉพาะบางวาระ 
ควรเชิญบุคคลนั้นเขารวมเฉพาะเม่ือถึงเวลาท่ีตองประชุมในวาระนั้น เพ่ือปองกัน ปญหาผู เขารวม
ประชุมรูสึกวาเสียเวลาการทํางานมาฟงหัวขอการประชุมท่ีไมเก่ียวกับตนเอง     
    ง) ร างระบบและสงวาระการประชุม การทําระเบียบวาระการประชุม 
(Agenda) ควรเปนหัวขอสั้น ๆ ไมจําเปนตองมีรายละเอียดมากนัก และแจกจายใหแกผ ูเขารวมประชุม   
ลวงหนา โดยระบุหัวขอหลัก ดังตอไปนี้ หัวขอการประชุม ระบุหัวขอหรือประเภทการประชุม เชน       
การประชุมคณะกรรมการ การประชุม ประจําฝายรายเดือน (Monthly Meeting) การประชุมประจํา
สัปดาห  (Weekly Meeting)  วัน  เวลา และสถาน ท่ีประชุม ผู เชิญ เข าร วมประชุมใน ท่ีนี้  คือ            
ระบุประธานในท่ีประชุม ผูประสานงานการประชุม พรอมหมายเลขโทรศัพทติดตอ คือ ผูท่ีทําหนาท่ีนัด
หมายและจัด การประชุม ซ่ึงเลขานุการในท่ีประชุมกับผูประสานงานการประชุมอาจจะเปนคนเดียวกัน
หรือไมก็ได ผูประสานงานอาจไมใชเลขานุการในทประชุม เนื่องจากในการประชุมลับเลขานุการในท่ี
ประชุมจะเปนผูบริหารคนใดคนหนึ่งท่ีไดรับการแตงตั้งใหจดบันทึกในท่ีประชุม ดังนั้น ผูประสานงานจึง
อาจเปนเลขา ของผ ูบริหารท่ีไดรับมอบหมาย ใหนัดหมายผูเขารวมประชุมพรอมจัดทําวาระการประชุม 
โดยระบุหมายเลขโทรศัพทติดตอเพ่ือใหผู เขาประชุมยืนยัน/ปฏิเสธ หรือติดตอผูประสานงานเพ่ือให
จัดเตรียมอุปกรณ นําเสนอตอท่ีประชุม วัตถุประสงค เปาหมายท่ีคาดวาจะไดรับจากการประชุม สิ่งท่ี     
สงมาดวย (ถามี) บางครั้งการสงวาระการประชุม อาจสงสิ่งของหรือเอกสารรายละเอียดแนบไป         
กับวาระการประชุม เชน การสงสินคาตัวอยางหรือรายละเอียดโครงการใหอานกอนเขารวมประชุมโดย
ควรสงกอนการประชุมในระยะเวลาท่ีเพียงพอใหผู เขารวมประชุมมีโอกาสอานกอน เพ่ือลดการเสีย 
เวลาอานในท่ีประชุม ผูเขารวมประชุม บทบาทผูเขารวมประชุม ระบุบทบาทในท่ีประชุม เชน ประธาน 
เลขาในท่ี ประชุม ผู ดําเนินการประชุม คือ ผู รับผิดชอบในแต ละวาระ บุคคลภายนอก (ถ ามี)             
โดยอาจเปนบุคคลภายนอกท่ีเขามาสังเกตการณในการประชุมหรือ ผู เชี่ยวชาญจากหนวยงานอ่ืน          
ท่ีเขามารวมนําเสนอขอมูลหรือขอคิดเห็นในท่ีประชุม วาระการประชุมและเวลาท่ีใชในแตละวาระ      
การประชุมในแตละวาระ ควรใชเวลาอยางนอย ประมาณ 30 นาที ท้ังนี้ ระยะเวลาของแตละวาระการ
ประชุมสามารถยืดหยุ นไดตามความเหมาะสม สําหรับวาระการประชุมท่ีมีความซับซอน อาจแบง        
เปนวาระการประชุมยอย เชน วาระหลัก คือพิจารณาโครงการท่ีนําเสนอ ในวาระยอยสามารถแบง          
เปนโครงการ A โครงการ B ตามลําดับ และควรพิจารณาทีละโครงการ เพ่ือปองกันความสับสนในการ
ถกประเด็นในแตละโครงการ แนวทางการกําหนดวาระการประชุม ผูรับผิดชอบหรือหนวยงานท่ีจัดการ
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ประชุมจะเปนผูรับผิดชอบกําหนดวาระการประชุมท้ังหมดในการประชุมระดับบริหาร หรือการประชุมท่ี
มีหลายหนวยงาน เขารวมประชุม ควรมีผูรับผิดชอบในการประชุม ซ่ึงอาจเปนเลขานุการของผูบริหารท่ี
ไดรับมอบหมาย ใหเปนประธานในท่ีประชุม เชน หนวยงานราชการหรือรัฐวิสาหกิจ มีหนวยงาน
เฉพาะท่ีท่ีรับผิดชอบจัดการประชุมระดับผู บริหาร ซ่ึงประชุมบอยครั้ง โดยหนวยงานนี้จะทําหนาท่ี      
ตั้งแตจัดเตรียม หองประชุม นัดหมายผู บริหาร รวมถึงทําหนาท่ีเลขานุการในท่ีประชุม ซ่ึงจะตอง
จัดเตรียมวาระ และ รายงานการประชุมท้ังหมดของผูบริหาร สอบถามวาระเพ่ิมเติมจากผูเขาประชุมทุก
คน ผูจัดทําวาระการประชุมควรสอบถามผูเขาประชุม ทานอ่ืน ๆ วามีวาระใดเพ่ิมอีกหรือไม กําหนด
วาระการประชุมใหเหมาะสมกับเวลาการประชุมท้ังหมดในแตละวาระการประชุมเพียงพอ หรือไม หาก
ไมเพียงพอหรือวาระการประชุมท่ีเสนอไมเก่ียวของกับผลท่ีคาดวาจะไดรับจากการประชุม ควรแจงผูเขา      
รวมประชุมท่ีเสนอวาระนั้นวาขอเลื่อนไปประชุมในครั้งตอไป  
     ควรจัดชวงเวลาหยุดพัก ในกรณีท่ีตองใชเวลาประชุมนานเชน การประชุมเต็ม
วัน แตคนสวนใหญ มักจะมีสมาธิจดจออยูกับการประชุมไดดี คือ 20 นาทีแรก หลังจากนั้น จะเริ่มลด
ความสนใจลง ดังนั้น การจัดเวลาในการประชุมควรจัดใหมีชวงพักหลังจากประชุมไปแลว 90 นาที       
เพ่ือใหผู เขาประชุมมีโอกาส ผอนคลาย ดื่มชา กาแฟ เพ่ือทําใหมีสมาธิในการประชุมมากข้ึน สําหรับ
วิธีการ  สงระเบียบวาระการประชุมอาจใชเครื่องมือสื่อสาร เชน E-Mail เชิญผูเขารวมประชุม ท้ังหมด 
lotus Notes หรือ Microsoft Outlook จะมี Function  ในสวนของ Calendar  ท่ีสามารถใชเชิญ     
ผูเขารวมประชุมใหตอบรับ (Accept) หรือปฏิเสธ (Decline) โดยยืนยันกลับทาง Mail ไดโดยอัตโนมัติ 
ซ่ึงสะดวกและชวยประหยัดกระดาษไดมาก ระเบียบวาระการประชุม นับเปนเครื่องมือสําคัญสําหรับการ
จัดเตรียมการประชุม โดยเฉพาะการประชุมท่ีซับซอน มีหลายเรื่องท่ีตองการเสนอในท่ีประชุม และตอง
เก่ียวของกับบุคคลหลายฝาย จึงมีประโยชนดังนี้  
    1.  มีการเตรียมขอมูลลวงหนา วาระการประชุมเปนแนวทางใหผู เขารวม
ประชุมไดเตรียม ขอมูลท่ีเก่ียวกับตนเองมาลวงหนา  อีกท้ัง  หากตองนําเสนอในท่ีประชุมก็จําเปนตอง
เตรียมพรอม พนักงานท่ีเปนผูปฏิบัติการใหเขาประชุมดวย เพ่ือตอบขอคําถาม ใหขอมูล และชี้แจงในท่ี
ประชุมไดทันที เพ่ือ ชวยปองกันปญหาท่ีเกิดจากการไมมีขอมูลใหท่ีประชุม ทําใหท่ีประชุมไมสามารถ
ตัดสินใจได ตองประชุมตอในครั้งหนา ซ่ึงจะทําใหเสียเวลาและไมสามารถแกปญหาท่ีเกิดข้ึนไดทันที  
    2.  กระตุนใหผูเขารวมประชุมมีสวนรวม การระบุผูรับผิดชอบในแตละวาระ 
ชวยกระตุนใหผู เขารวมประชุมแตละคนตางมีบทบาทในการประชุม และชวยลดปญหาท่ีผูเขารวม
ประชุม รูสึกวา ตนเองไมมีบทบาทและเสียเวลาในการประชุม นอกจากนี้ยังชวยแกปญหาประธานพูด
คนเดียวในท่ีประชุม มีผู บริหารบางทานมักบนวา พนักงานไมคอยแสดงความคิดเห็นในท่ีประชุม       
เขาตองการใหพนักงานถามหรือพูด แตพนักงานนั่งเงียบ ซ่ึงเปนวัฒนธรรมการทํางานแบบไทย ประธาน    
ในท่ีประชุมควรมอบหมายหนาท่ีและบทบาทการดําเนินการประชุมในแตละวาระใหพนักงานหรือผู 
บริหารระดับกลางท่ีเก่ียวของเปนคนนําเสนอ ซ่ึงเปนวิธีท่ีจะชวยกระตุนใหพนักงานรูสึกมี สวนรวมและ
กลาพูดในท่ีประชุมเพ่ิมมากข้ึน  
    3.  ทราบทิศทางและเปาหมายเดียวกัน วาระการประชุมทําใหผูท่ีไดรับเชิญ    
เขารวมประชุมทราบ เนื้อหาท่ีตองการจะประชุม รวมถึง เปาหมายและผลลัพธท่ีตองการจากการ
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ประชุม ชวยใหผูเขารวมประชุมทุกคนถกเถียงในประเด็นและเปาหมายเดียวกัน ทําใหการประชุมดําเนิน
ไปอยางเรียบรอย  
    4.  ชวยบริหารเวลาการประชุมไดกระชับ การระบุเวลาท่ีใชในแตละวาระยัง   
ชวยบริหารเวลาวา จะตองใชเวลาเทาใดในการประชุมแตละวาระ ทําใหการประชุมกระชับไมยืดเยื้อ     
   จ) ปรึกษาผูท่ีมีบทบาทสําคัญตอการประชุมลวงหนา ควรหาเวลาลวงหนาในการขอ
พบและพูดคุยกันกับผูท่ีมีบทบาทสําคัญในการประชุมกอนเพ่ือใหสามารถตัดสินใจไดงาย โดยไมตองใช
เวลานานหรือเกิดขอคัดคานในระหวางการประชุม เชน การประชุมระดับประเทศ ไดแก การประชุมเพ่ือ
จัดตั้งคณะรัฐมนตรี ตัวแทนแตละพรรคหรือท่ีเรียกวา Lobby-list จะพูดเพ่ือแบงโควตาในตําแหนงรัฐ
มนตรีใหเรียบรอยกอนการประชุม เม่ือถึงเวลาประชุมก็ไมจําเปนตองถกเถียงกัน ในเรื่อง ดังกลาวซ่ึงต
องใชเวลานาน ดังนั้นในการประชุมโดยเฉพาะยิ่งวาระนําเสนอเรื่องท่ีเก่ียวกับผลประโยชน ยิ่งควร
ปรึกษาหารือกับกลุ มดังตอไปนี้ เพ่ือใหการประชุมดําเนินไปอยางรวดเร็วและไดผลตามเปาหมาย         
ผูท่ีรูเรื่องดีในเรื่องท่ีประชุมและสามารถใหความชวยเหลือได โดยขอใหบุคคลนั้นใหขอมูลแก สมาชิกใน
ท่ีประชุม เชน การเรียกประชุมประจําป เพ่ือขอพิจารณาเพ่ิมทุนจดทะเบียน ผูจัดการประชุม สามารถ
พูดคุยลวงหนากับท่ีปรึกษาทางการเงินของบริษัท ขอใหชวยเตรียมขอมูลเรื่องงบการเงินในสวนท่ีทุนของ
ผูถือหุนอยางละเอียด พรอมท้ังขอใหเปรียบเทียบผลดีผลเสียของการเพ่ิมทุน จดทะเบียน เพ่ือเปนขอมูล
ใหท่ีประชุมพิจารณาดัดสินใจได ผูมีอํานาจในการตัดสินใจ หากเราจําเปนตองเสนอโครงการบางอยางใน
ท่ีประชุม บางครั้งอาจตองใชวิธีอธิบายใหผู มีอํานาจในการตัดสินใจรับทราบรายละเอียดมากกวาผู         
เขารวมประชุมทานอ่ืน ๆ เพ่ือใหงายตอการพิจารณาตัดสินใจในท่ีประชุม กลุมคัดคานการนําเสนอ
โครงการท่ีอาจมีผลกระทบตอกลุมใดกลุมหนึ่ง ตองใชเวลานานในการอธิบาย เพ่ือโนมนาวผูท่ีไมเห็นดวย 
และเปนการเสี่ยงท่ีโครงการนั้นจะลมเหลว เนื่องจากมี ผูคัดคานมาก ดังนั้นจึงจําเปนตองปรึกษาให
รายละเอียดแกกลุมผูคัดคานกอนการประชุมเพ่ือใหกลุมคัดคานเขาใจถึงประโยชนท่ีจะไดรับและให
ความรวมมือหรือเห็นชอบกับโครงการท่ีนําเสนอในระหวางการประชุม การพูดคุยกอนลวงหนาดีกวา
การโตเถียงกันในท่ีประชุมซ่ึงยากตอการโนมนาวใหผูคัดคานคลอยตาม เพราะบางคนอาจมีอัตตาสูงและ
ไมยอมรับ หากรู สึกวาตนเองตองเสียหนา ถายอมรับโครงการท่ีคัดคานไปกอนหนานี้ นอกจากนี้        
ควรเลือกเลขานุการในท่ีประชุม (อาจเปนผูเขารวมประชุมคนใดคนหนึ่ง) พรอมท้ังกําหนดหัวขอการ
ประชุม รูปแบบการประชมุ  บทบาทระหวางการประชมุใหเลขานุการในท่ีประชุมทราบ     
   ฉ) การจัดเตรียมสถานท่ีและเอกสาร ควรจองสถานท่ีประชุมท่ีเอ้ืออํานวยปราศจาก
สิ่งรบกวนหรือมีให น อยท่ีสุด ยิ่งในกรณีท่ีเป นการประชุมลับ ควรหาหองประชุมท่ีเป น สัดสวน          
การจัดเตรียมสถานท่ีประชุมควรเลือกหองท่ีจัดโตะ เกาอ้ี ไดอยางอิสระและเหมาะกับจํานวนคน สําหรับ
องคกรใหญ บางองคกรจัดโตะประชุมติดพ้ืนไมสามารถเคลื่อนยายไดเพราะมีหองประชุมหลาย ขนาดให
เลือกตามจํานวนคน หากเปนองคกรเล็กท่ีหองประชุมจํากัดควรใชโตะ เกาอ้ี ท่ี เคลื่อนยายไดสะดวก       
กวาและประหยัดงบประมาณมากกวา เชน การจัดหองประชุมในโรงแรมท่ีสามารถจัดไดหลายรูปแบบ
ตามความตองการ ดังนั้น การจัดหองประชุม ควรคํานึงถึงจํานวนคนเพ่ือจัดหองประชุมใหเหมาะสม 
การจัดวางโตะ เกาอ้ี ภายในหองประชุมควรจัดใหมีลักษณะเปนมิตรและสนับสนุนซ่ึงกันและกัน เชน 
การจัดโตะกลม หลีกเลี่ยงการจัดท่ีนั่ง ในลักษณะเผชิญหนา คือ นั่งตรงขาม เนื่องจากตําแหนงท่ีนั่งมีผล
ทางดานจิตวิทยา การนั่งเผชิญหนาโดยแบงเปนฝาย สงผลใหเกิดความอึดอัดและรูสึกวาไมเปนพวก
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เดียวกัน ซ่ึงอาจทําใหเกิดขอขัดแยงโตเถียงกันไดงาย นอกจากนี้ ควรจัดเตรียมอุปกรณท่ีใชในการ
ประชุมไวลวงหนา เชน หากตองการแสดงรายงาน ตัวเลข ยอดขายใหท่ีประชุมรับทราบก็ควรเตรียม
เครื่องคอมพิวเตอรพรอมเครื่อง LCD ไว เพ่ือนําเสนอใหท่ีประชุมมองเห็นชัดเจน หรือ Laser Pointer 
สําหรับใชชี้ตัวเลขหรือกราฟ การจัดเตรียมขอมูลและเอกสารกอนเขาประชุม การเตรียมขอมูลลวงหนา 
สําหรับให ท่ีประชุมพิจารณา ถึงแมว าไดส งเอกสารสําหรับอานกอนเข าประชุมไปล วงหนาแล ว             
ในขณะเดียวกันควรกระตุนใหผูเขารวมประชุมเตรียมขอมูลในประเด็นตาง ๆ ท่ีอยูในวาระการประชุม    
เพ่ือชวยใหการประชุมดําเนินอยางตอเนื่องไมติดขัดในระหวางการประชุม เนื่องจากไมไดเตรียม          
ขอมูลหรือเตรียมขอมูลมาไมพรอม นอกจากนี้ เราควรถายสําเนาเอกสารท่ีใหอานกอนเขาหองประชุม
เตรียมเผื่อไว ในกรณีท่ีผูเขารวมประชุมบางทานไมไดพิมพหรือนําเอกสารติดมาในการประชุม เพ่ือทําให
ภาพลักษณของผูจัดการประชุม ดูเปนมืออาชีพโดยการเตรียมพรอมทุกอยางไมใหติดขัด 
   2. การดําเนินการระหวางการประชุม     
    ก) ทักทายและกลาวตอนรับในการเปดประชุมนั้น ประธานสามารถกลาว      
เปดการประชุมไดตามข้ันตอนตอไปนี้ เริ่มประชุมตรงเวลา  หากเริ่มประชุมสายบอยครั้ง จะทําใหผูเขา   
รวมประชุมท่ีมากอนตองเสียเวลารอและเรียนรูวาถึงมาตรงเวลาก็ตองคอยเทากับเปนการลงโทษผูมาก
อนทางออม ขณะท่ีผูมาประชุมสายไมไดรับโทษแตอยางใด จึงอาจทําใหเกิดพฤติกรรมเลียนแบบดวย
การมาสายบาง สําหรับผูท่ีมาสายเปนประจําก็จะเรียนรูวา ถึงมาสายก็ไมเปนไรเพราะอยางไรก็ตองมีคน
รอ ดังนั้น จึงควรเริ่มประชุมใหตรงเวลา เพ่ือเปนการฝกวินัยใหทุกคนรับผิดชอบในการมาประชุม หาก
เริ่มประชุมตรงเวลาทุกครั้ง ทุกคนก็จะเรียนรูวา ตองเขาประชุมใหตรงเวลา เพราะฉะนั้น ประธานควร
เริ่มประชุมตรงเวลาเพ่ือเปนตัวอยาง  มิใหผูเขารวมประชุม เขาประชุมสายและเพ่ือมิใหเปนการลงโทษผู
ท่ีเขาประชุมตรงเวลาซ่ึงตองรอผูเขารวมประชุมมาสาย กลาวทักทายตอนรับสมาชิกดวยความเปนกัน
เอง ในการกลาวเปดประชุม ประธานควรกลาวตอนรับผูเขารวมประชุมดวยความเปนกันเอง เพ่ือให
สมาชิกรู สึกไมเครงเครียด เพราะในบรรยากาศท่ีผอนคลาย จะทําผูเขารวมประชุมกลาแสดงความ
คิดเห็นมากข้ึน  
   แนะนําสมาชิกใหมหรือบุคคลภายนอกตอท่ีประชุม ในกรณีท่ีมีสาชิกใหมท่ีเพ่ิงไดรับ
เชิญเขารวมประชุมหรือเปนบุคคลภายนอกท่ีมิใชสมาชิกในท่ีประชุม เชน พนักงานแผนกอ่ืนท่ีมาสังเกต
การณในหองประชุม หรือบุคคลภายนอกบริษัทท่ีไดรับเชิญมาเปนผู เชี่ยวชาญใหคําแนะนําหรือ
นําเสนอขอมูลในท่ีประชุม ประธานควรแนะนําตอท่ีประชุมเพ่ือมิใหแขกท่ีไดรับเชิญมาเกิดความเกอเขิน 
ควรแจงใหท่ีประชุมทราบ หากมีผูเขาประชุมชาหรือตองออกจากท่ีประชุมกอนเวลา ประธาน ควรแจงท่ี
ประชุมทราบหากมีผูเขารวมประชุมคนใดตองเขาประชุมสายหรือออกจากหองประชุมกอน เนื่องจากติด
ภารกิจ เพ่ือมิใหบุคคลนั้นเกิดความกระอักกระอวนใจในการเขาหองประชุมสายหรือออก จากหอง
ประชุมกอนเวลา แจงเหตุผลของการประชุม วัตถุประสงค และผลท่ีคาดวาจะไดรับ ประธานควรแจงให
ท่ีประชุม ทราบถึงเหตุผลในการจัดประชุม คาดการณถึงผลท่ีจะไดรับจากการประชุม รวมถึงระยะเวลา
ท่ีจะใชในการประชุม ซ่ึงจะชวยใหการประชุมดําเนินไปตามแผน ควรมอบหมายและแจงบทบาทของผู
เก่ียวของในท่ีประชุม ประธานอาจชี้แจงใหท่ีประชุมรับทราบถึงผูรับผิดชอบดําเนินการประชุมในแตละ
วาระ รวมถึงผูท่ีไดรับมอบหมายเปนเลขาในท่ีประชุม ชี้แจงวาระการประชุม ในกรณีท่ีไมมีการเตรียม
วาระการประชุมมากอนใหแจงวาระการประชุมในท่ีประชุมทันที หากเปนการประชุมตอเนื่องจากครั้งท่ี
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แลว ควรเริ่มตนดวยการสรุปวาระการประชุม ครั้งกอนอยางสั้นและกระชับ พรอมท้ังเปดโอกาสให
สมาชิกรับรองรายงานการประชุมครั้งท่ีแลว โดยไมควรเสียเวลา ในชวงการรับรองรายงานการประชุม
มากไป ควรใหผู เขารวมประชุมอานมากอนเขาประชุมและใชเวลาในหองประชุมเพียงแคแกไขและ
รับรองรายงานการประชุมครั้งท่ีแลวเทานั้น จากนั้น จึงชี้แจงในแตละวาระท่ีเตรียมไว พรอมระบุเวลา
และกําหนดผลท่ีคาดวาจะไดรับในแตละวาระไวบนกระดานเพ่ือใหมองเห็นชัดและดึงดูดความสนใจของ
ผูเขารวมประชุมในแตละวาระมิใหยอนกลับไปวาระเดิม หากวาระใดท่ีไดผลสรุปเรียบรอยแลวใหทํา
เครื่องหมาย / แสดงวา ผานวาระนั้นแลว เทคนิคนี้จะชวยใหสมาชิกในท่ีประชุมสามารถคิดและตามหัว     
ขอในแตละวาระทัน เนื่องจากหากผูเขารวมประชุมหลุดความสนใจจากเรื่องท่ีกําลังประชุมไปคิดเรื่องอ่ืน    
ยังสามารถกลับมาดูบนกระดานไดวา ขณะนี้กําลังประชุมในวาระใด หากไมเขียนวาระการประชุมบน
กระดานใหทุกคนมองเห็น การถกเถียงหรือออกความคิดเห็นจะลอยไปมาเหมือนอยูในอากาศไมสามารถ
หาขอสรุปได นอกจากนี้ เราสามารถดําเนินการประชุมโดยแจงวาระและขอมติจากท่ีประชุมวาใครเปนผู
ท่ีรับผิดชอบอะไร และกําหนดแลวเสร็จเม่ือใด โดยบันทึกบนกระดานเพ่ือใหเลขาสามารถสรุปผลการ
ประชุมไดงายข้ึน และเปนหลักฐานใหประธานสามารถติดตามงานไดในภายหลัง แจงขอตกลง กติกา 
มารยาทในท่ีประชุม เชน จะลงมติท่ีประชุมแบบใด ซ่ึงมีอยูดวยกัน 3 วิธี ไดแก ยกมือโหวตลงคะแนน
ลับ  มติเห็นพอง  (ทุกคนตองเหน็พองดวยกันหมด หากมีเสียงคัดคานเพียง แคเสียงเดียว มตินั้นเปนอัน
ตกไป) และประธานท่ีประชุมชี้ขาด ตกลงเวลาท่ีจะใชในการพิจารณาแตละปญหากอนการพิจารณาจริง 
รายงานอุปสรรคของปญหาท่ีมีอยู เชน นโยบายองคกร งบประมาณท่ีมี ผลกระทบตอทางเลือกในการ
แกไขปญหาและขอความรวมมือใหทุคนชวยกันเสนอความคิดเห็น     
    ข) ดําเนินการประชุมตามวาระ  เริ่มตนจากการอานรายงานการประชุมใน
ครั้งกอน ในกรณีท่ีจําเปน จากนั้น จึงอานวาระการประชุมและพิจารณาทีละหัวขอ โดยใหท่ีประชุม
ตัดสินใจวางแผนการดําเนินงานทีละหัวขอตามลําดับ แตสามารถพิจารณาขามลําดับของวาระไดตาม
สถานการณ เชน อาจนําวาระท่ี 2 ซ่ึงเรงดวนกวามาพิจารณาเปนวาระแรกกอนก็ได หรืออาจเริ่มจาก
ประเด็นท่ีงายตอการพิจารณากอน  ในบางครั้ง การประชุมท่ีตอเนื่องนานอาจนําวาระหรือประเด็น       
ท่ีงายมาพิจารณาเปนการอุนเครื่องกอน จากนั้น จึงเริ่มพิจารณาวาระท่ีซับซอนหรือตองมีขอถกเถียง
มาก ไมควรหลีกเลี่ยงการพิจารณาประเด็นท่ีซับซอนหากเปนประเด็นท่ีสําคัญ    ในท่ีประชุมบางแหง
หลีกเลี่ยง หรือขามวาระท่ียุงยากซ่ึงมีขอถกเถียงกันมาก เนื่องจากเกรงวาจะเกิดขอโตแยงในท่ีประชุม
มากเกินไป ดังนั้น จึงควรเสนอวาระท่ียากสุดในชวงท่ีทุกคนรูสึกปลอดโปรงและมีความพรอม นอกจากนี้ 
ประธานในท่ีประชุมควรแยกประเด็นในแตละวาระใหชัดเจน ประเด็นใดเปนการขอความคิดเห็นเพ่ือแก
ปญหา หรือประเด็นเพ่ือพิจารณาตัดสินใจ ซ่ึงชวยใหผูเขารวมประชุมทราบในทิศทางเดียวกัน กระตุนให
ทุกคนเสนอความคิดเห็น   ประธานควรกระตุนใหทุกคนในท่ีประชุมแสดงความคิดเห็น โดยถามทุกคน 
หรืออาจจะขอความเห็นจากบุคคลท่ีนิ่งเงียบไมเสนอความเห็นใดตอท่ีประชุม โดยตองระวังมิใหบทบาท
ประธานเดนเกินไป หรือผูกขาดเพียงคนเดียว ควรเปดโอกาสใหผูเขารวมประชุมคนอ่ืนๆ เสนอความ
คิดเห็นเปนระยะๆ  โดยอาจกระตุนใหสมาชิกทุกคนมีสวนรวมเสนอขอคิดเห็น โดยเฉพาะคนท่ีไมคอย
พูดหรือข้ีอาย พรอมท้ังพยักหนาตอบรับฟงความคิดของบุคคลนั้น และกลาวชมความคิดวาเปนความคิด
ท่ีดีและนาสนใจ ซ่ึงจะทําใหคนท่ีไมคอยพูดหรือข้ีอายมีความม่ันใจในการเสนอขอคิดเห็นมากข้ึน        
ควบคุมใหอยู ในประเด็น ประธานหรือผู ดําเนินการประชุมแตละวาระของตนเองควรคอยดูแล           
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และควบคุมการประชุมใหเปนไปตามท่ีกําหนด หากมีสมาชิกบางคนแสดงทาทีไมเห็นดวยหรือโตเถียงอย
างรุนแรง ควบคุมสถานการณในท่ีประชุม ดูแลใหสมาชิกทุกคนมีโอกาสแสดงความคิดเห็น หากเห็นวา 
สมาชิกบางคนพูดไมยอมหยุดเขาทํานอง “น้ําทวมทุง ผักบุงโหลงเหลง” ไมเปดโอกาสใหผู อ่ืนเสนอ
ความคิดเห็นบาง ประธานควรจัดการกับสมาชิกคนนั้นโดยรีบกลาวแทนวาเปนความคิดท่ีดีและขอบคุณ 
สําหรับความคิดเห็นและกลาวตอวา ตองการขอความคิดเห็นของคนอ่ืนในแงมุมอ่ืน สิ่งสําคัญท่ีสุด 
ประธานหรือผู ดําเนินการประชุมตองมีทัศนคติในทางบวกในทุกความเห็นจะทําใหผู เขารวมประชุม        
รูสึกวาตนเองมีสวนรวมและมีความสําคัญตอท่ีประชุม ทําใหบรรยากาศประชุมเปนไปในทิศทางท่ีสราง
สรรค    
   นอกจากนี้ควรจัดลําดับการเสนอขอคิดเห็น ในกรณีท่ีมีผูตองการเสนอขอคิดเห็น    
พรอมกันหลายคนใหกลาวและผายมือเชิญเรียงลําดับผูเสนอ ขอพึงระวังไมควรใหคนใดคนหนึ่งในท่ี
ประชุมรูสึกเสียหนา มิฉะนั้นจะทําใหเขารูสึกตอตานทันทีวาไมยอมรับฟงความคิดเห็นของเขา พรอมท้ัง
ดูแลมิใหสมาชิกคนใด วิพากษวิจารณสมาชิกคนอ่ืน  ปดประเด็นและขอมติท่ีประชุม ในแตละวาระการ
ประชุม หลักจากท่ีถกเถียงหรือมีขอคิดเห็นเสนอแนะท่ีมีแนวทางชัดเจนแลว ประธานหรือ ผ ูดําเนินการ
ประชุมในแตละวาระควรเนนย้ําท่ีประชุมไดตัดสินใจไปแลว เพ่ือปองกันมิใหท่ีประชุมวกกลับไปยัง
ประเด็นท่ีไดตกลงกันแลว เนื่องจากท่ีประชุมอาจหลงประเด็นกลับไปเรื่องท่ีลงมติแลว นอกจากนี้
ประธานควรสรุปแตละประเด็นใหผูเขารวมประชุมฟง เพ่ือใหเขาใจมติท่ีประชุมในทิศทางเดียวกัน อีกท้ัง 
เพ่ือเปดโอกาสใหผู เขารวมประชุมท่ีมีขอคัดคานหรือขอเสนอแนะใหจบในแตละวาระ สามารถปด    
ประเด็นและไมยอนกลับไปประเด็นเดิม     
    ค) ปดประชุม โดยสรุปวาระ แผนการดําเนินงาน เม่ือพิจารณาถึงหัวขอการ
ประชุมลําดับสุดทาย ใหถามในท่ีประชุมถึงวาระเพ่ิมเติม หากเปนวาระท่ีไมเก่ียวของกับหัวขอในการ
ประชุม ไมจําเป นตองเพ่ิมเปนวาระ จากนั้น ประธานควรสรุปรายงานการประชมุและแผนการ
ดําเนินงาน หลังจากพิจารณาครบทุกวาระใหสรุปรายงานการประชุมและแผนการดําเนินงานในแตละ 
วาระใหท่ีประชุมฟงเพ่ือใหทุกคนเขาใจตรงกันปองกันการสับสนและนําไปปฏิบัติไมตรงตามท่ีตกลงกันไว 
นัดประชุมครั้งตอไปใหชัดเจน หากเปนการประชุมตอเนื่อง ควรสอบถามวัน เวลาวางจากผูเขารวม
ประชุมทุกคน เพ่ือนัดเวลาใหทุกคนสามารถเขารวมประชุมครั้งตอไปได ปดประชุมใหตรงเวลา การเลิก
ประชุมเลยเวลาจะทําใหผูท่ีมีกิจธุระอ่ืน ไมมีสมาธิ และไมสนใจ การประชุมอีกตอไป ทําใหบรรยากาศ
การประชุมเริ่มม่ีผูสนใจ ดังนั้น จึงควรเคารพเวลาของผูเขารวมประชุมทุกคน ดวยการเลิกประชุมใหตรง
เวลา เพ่ือใหผู เขารวมประชุมเกิดความประทับใจ ใหความสําคัญ อีกท้ังกระตือรือรนท่ีจะทําใหการ
ประชุมบรรลุผล เพ่ือจะไดเลิกประชุมตามเวลาท่ีกําหนด ประธานกลาว ปดการประชุมและขอบคุณผู    
เขารวมประชุมทุกคน   
   3. การดําเนินการหลังการประชุม     
    ก) การจัดทํารายงานการประชุม โดยเลขานุการท่ีประชุม รางรายงานการ
ประชุมใหประธานในท่ีประชุมรับทราบหลังจากเสร็จสิ้นการประชุม ตามหัวขอดังตอไปนี้ หัวขอการ
ประชุม ผูเขารวม และผูไมไดเขารวมประชุม เวลาเปดประชุม วัตถุประสงค และผลท่ีคาดวาจะไดรับ
จากการประชุม รายละเอียด วาระการประชุมพรอมท้ังขอเสนอแนะ ทางเลือก มติท่ีประชุม เวลา ปด   
ประชุม กําหนดการประชุมครั้งตอไป (ถามี) และแผนการดําเนินงาน ท้ังนี้ หากเปนการประชุมเพ่ือ
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หาทางแกไขปญหา ควรมีรายละเอียดเพ่ิมเติมดังนี้ ระบุขอบเขตของปญหา วิธีพิจารณาและวิเคราะห 
สาเหตุของป ญหา หาทางเลือก เกณฑในการคัดเลือก วิธีการแก ป ญหา ผลการตัดสินใจเลือก                
ผูรับผิดชอบในการติดตาม และผลท่ีคาดวาจะไดรับ  
   ประธานควรตรวจและลงนามรับรองรายงานการประชุม ในองคกรบางแหง เชน 
ภาคราชการ หรือ รัฐวิสาหกิจหรือการประชุมท่ีตองจัดข้ึนตามขอกําหนด กฎหมาย หรือตามขอบังคับ 
ISO เพ่ือความถูกตองของรายงานการประชุม จําเปนตองมีการตรวจรายงานการประชุมหลายคน เชน      
ผูรางรายงานการประชุม จะสงตอใหผูตรวจความถูกตองของรายงาน จากนั้น จึงสงตอไปใหประธานท่ี
ประชุมตรวจและเซ็นชื่อ รับรอง รายงานการประชุมและสงกลับคืนใหเลขานุการในท่ีประชุม แจกจาย
และจัดเก็บรายงานการประชมุ หลังจากรายงานการประชุมไดรับการรับรองเรียบรอยแลว เลขานุการใน
ท่ีประชุมจะแจกจายใหแกผูเขารวมประชุมทุกคน หรือผูท่ีก่ียวของแตไมไดเขารวมประชุม ใหรับทราบ 
โดยสงรายงานการประชุมทาง E-mail ก็จะชวยประหยัดเวลาและกระดาษไดอีกทางหนึ่ง รวมถึงจัดเก็บ
รายงานการประชุมเพ่ือเปนเอกสารอางอิงในการประชุมครั้งตอไป     
    ข) การติดตามผลแผนการดําเนินงาน ประธาน หรือผูท่ีไดรับมอบหมายจะ            
ตองติดตามผลของการดําเนินงาน พรอมท้ังคอยจัดหาทรัพยากร มอบอํานาจการตัดสินใจ และสิ่ง
อํานวยความสะดวกใหแกผูท่ีไดรับมอบหมายงาน ใหสามารถดําเนินงานสําเร็จ หากไมสามารถจัดหาสิ่ง
เหลานั้นใหไดตามความตองการ ก็ควรอธิบายเหตุผล และชวยหาวิธีการอ่ืน ๆ ในการแกปญหาท่ี เกิดข้ึน 
มิฉะนั้นผูท่ีไดรับมอบหมาย อาจเกิดขอคับของใจ และไมสามารถทํางานท่ีไดรับมอบหมายให สําเร็จได 
ในขณะเดียวกันประธานต องรีบทํางานท่ีได รับมอบหมายให เสร็จโดยเร็ว เพ่ือเป นการแสดง                 
ถึงประสิทธิภาพของการเปนประธานในท่ีประชุมและเปนตัวอยางท่ีดีวา    ไดลงมือทําตามแผนงานท่ีตก
ลงกันไวในท่ีประชุม  
  เทคนิคการประชุม ท่ี มีประสิทธิภาพ ต้ังแต การดํ าเนินการก อนการประชุม             
การดําเนินการระหวางการประชุม จนถึงการดําเนินการหลังการประชุมท่ีกลาวมานี้ เปนแนวทางสําหรับ
การประชุมใหไดผลลัพธตามวัตถุประสงค โดยสามารถบริหารเวลาในการประชุมไดอยางมีประสิทธิภาพ
และปฏิบัติงานสําเร็จ ตามแผนการดําเนินงานท่ีตกลงกันไวในท่ีประชุม  อยางไรก็ตาม ปญหาท่ีเผชิญ   
บอยครั้งในระหวางการประชุม คือ ทําอยางไรจึงจะทําใหผูเขารวมประชุมชวยกันแสดงความคิดเห็นและ
มีบรรยากาศท่ีเอ้ือตอการประชุม ดังนั้น ผูจัดการประชุมในฐานะท่ีเปนเจาภาพเชิญผูเขารวมประชุมทุก
คนจึงมีบทบาทสําคัญท่ีจะนําการประชุมใหไดผลลัพธตามท่ีตั้งไว 
 
2.2  แนวคิดเกี่ยวกับงบประมาณและคาใชจาย 
 การเบิกคาใชจายในการประชุม จะมีความสัมพันธท่ีเก่ียวเนื่องกับเงินงบประมาณเงินรายจาย
และงบประมาณเงินรายได ซ่ึงมีบทบาทสําคัญกับการดําเนินงานของสํานักงานวิทยาเขตสกลนคร 
องคประกอบสําคัญในการบริหารงบประมาณ ตองมีหลักเกณฑการเบิกจาย ระบบการเบิกจาย         
โดยคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร       
ตองบริหารงบประมาณใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ คุมคา ประหยัด เกิดประโยชนสูงสุด และสามารถ
ดําเนินงานตามภารกิจหลักในการดําเนินงานโดยมีแนวคิด ทฤษฎีท่ีเก่ียวของ ดังนี ้
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 2.2.1 ความหมายของงบประมาณ  
  ความหมายของงบประมาณจะแตกตางกันออกไปตามกาลเวลาและลักษณะการให
ความหมายของนักวิชาการแตละดาน ซ่ึงมองงบประมาณแตละดานไมเหมือนกัน เชน นักเศรษฐศาสตร
มองงบประมาณในลักษณะของการใชทรัพยากรท่ีมีอยูจํากัดใหเกิดประโยชนสูงสุด นักบริหารจะมองงงบ
ประมาณในลักษณะของกระบวนการหรือการบริหารงบประมาณใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด โดยบรรลุ
เปาหมายของแผนงานท่ีวางไว นักการเมืองจะมองงบประมาณในลักษณะของการมุงใหรัฐสภาใชอํานาจ
ควบคุมการปฏิบัติงานของรัฐบาล 

ความหมายดั้งเดิม งบประมาณหรือ Budget ในความหมายภาษาอังกฤษแตเดิม
หมายถึงกระเปาหนังสือใบใหญท่ีเสนนาบดีคลังใชบรรจุเอกสารตาง ๆ ท่ีแสดงถึงความตองการของ
ประเทศและทรัพยากรท่ีมีอยูในการแถลงตอรัฐสภา ตอมาความหมายของ Budget ก็คอย ๆ เปลี่ยน
จากตัวกระเปาเปนเอกสารตาง ๆ ท่ีบรรจุในกระเปานั้น  

สรุปความหมายของงบประมาณ หมายถึง แผนเบ็ดเสร็จ ซ่ึงแสดงออกในรูปตัวเงิน
แสดงโครงการดําเนินงานท้ังหมดในระยะหนึ่ง รวมถึงการกะประมาณการบริหารกิจกรรม โครงการ
และคาใชจาย ตลอดจนทรัพยากรท่ีจําเปนในการสนับสนุน การดําเนินงานใหบรรลุตามแผนนี้ยอม
ประกอบดวยการทํางาน 3 ข้ันตอน คือ (1) การจัดเตรียม (2) การอนุ มัติและ (3) การบริหาร           
(ณรงค สัจพันโรจน, 2538) 

งบประมาณรายจาย หมายความวา จํานวนเงินอยางสูงท่ีอนุญาตใหจายหรือใหกอหนี้
ผูกพันไดตามวัตถุประสงคและภายในระยะเวลาท่ีกําหนดไวในกฏหมายวาดวยงบประมาณรายจาย 

ตามขอบั งคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วาดวยเงินรายไดของ
มหาวิทยาลัย หมายความวาเงินหรือทรัพยสินท่ีมหาวิทยาลัยไดรับนอกจากเงินงบประมาณแผนดิน    
ตามขอบังคับขอท่ี 6 เงินรายได ของมหาวิทยาลัย มีดังตอไปนี้ 1. เงินคาธรรมเนียมการศึกษาท่ีเรียกเก็บ
จากนักศึกษาโดยไดรับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย 2. เงินคาธรรมเนียมอ่ืน ๆ ของมหาวิทยาลัย
และหนวยงาน 3. เงินอุดหนุนจากแหลงทุนภายนอก 4. เงินผลประโยชนของมหาวิทยาลัยอันเกิดจาก
การลงทุนหรือผลประโยชนท่ีไดมาจากการใชท่ีราชพัสดุ ซ่ึงมหาวิทยาลัยเปนผูปกครองดูแลหรือใช
ประโยชน 5. เงินหรือทรัพยสินอยางอ่ืน ซ่ึงมีผูบริจาคใหแกมหาวิทยาลัยภายใตบังคับแหงเง่ือนไขหรือ
วัตถุประสงคของผูบริจาค 6. คาปรับ เงินชดใชคืนอ่ืนใด ท่ีเกิดจากการใชจายเงิน 

งบประมาณแผนดิน หมายถึง แผนเก่ียวกับการใชจายของรัฐบาลและการจัดหารายรับ 
ใหเพียงพอกับการใชจายในรอบระยะเวลาหนึ่ง โดยปกติมีระยะเวลา 1 ป ดังนั้น จึงเรียกวา งบประมาณ
แผนดินประจําป  ซ่ึงจะเริ่มตนในวัน ท่ี 1 ตุลาคมของป ไปจนถึงวัน ท่ี 30 กันนายนของป ถัดไป           
สํานักงบประมาณเปนหนวยงานท่ีรับผิดชอบจัดทํางบประมาณแผนดินและนําเสนอเพ่ือพิจารณา      
เม่ือไดรับอนุมัติแลวจึงตราออกมาเปนพระราชบัญญัติงบประมาณประจําปเพ่ือใชบังคับตอไป การจัดทํา
งบประมาณแผนดินเปนสิ่งจําเปนเพ่ือใหรัฐบาลมีการวางแผนท่ีจะดําเนินการไวลวงหนาและรายจายของ
รัฐบาลเปนสวนประกอบของอุปสงครวม การวางแผนการใชจายและการหารายรับจะทําใหสามารถ
คาดคะเนสภาเศรษฐกิจในปตอไปได นอกจากนี้ยังชวยใหรัฐบาลบริหารการคลังไดอยางมีประสิทธิภาพ
ภายในขอบเขตของงบประมาณท่ีจัดทําข้ึน 
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2.3 หลักเกณฑ และวิธีการของการดําเนินการประชุมคณะกรรมการประจําคณะอุตสาหกรรมและ
เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร 

 2.3.1 องคประกอบของคณะกรรมการ 
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ไดแตงตั้งคณะกรรมการประจําคณะ
อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร ตามขอบังคับ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วาดวยคณะกรรมการประจําคณะ พ.ศ. 2550 หมวด 1 จํานวน
และองคประกอบกรรมการประจําคณะ ขอ 5 กําหนดใหแตงตั้งคณะกรรมการประจําคณะ ซ่ึงมี
องคประกอบดังนี้ 

1. คณบดี     เปนประธานกรรมการ 
2. ผูทรงคุณวุฒิภายนอก จํานวน 3-5 คน  เปนกรรมการ 
3. คณาจารยประจําในคณะ จํานวน 3-5 คน เปนกรรมการ 
4. รองคณบดี และหัวหนาสาขาวิชา  เปนกรรมการ 

หรือหัวหนาสวนราชการท่ีเรียกชื่อ 
อยางอ่ืนท่ีมีฐานเทียบเทาสาขาวิชา 
(ถามี) 

ใหมหาวิทยาลัยแตงตั้งขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาในคณะคนหนึ่ง ทํา
หนาท่ีเปนเลขานุการ และจะแตงตั้งผูชวยเลขานุการดวยก็ได 

กรรมการตามขอ 2 และ 3 มีวาระการดํารงตําแหนงคราวละ 3 ป และอาจไดรับ
แตงตั้งใหมอีกได แตจะดํารงตําแหนงเกินสองวาระติดตอกันมิได 

หลักเกณฑ วิธีการไดมาซ่ึงกรรมการประจําคณะ 
กรรมการซ่ึงแตงตั้งจากคณาจารยประจําคณะและผูทรงคุณวุฒิ ใหอธิการบดีแตงตั้ง

โดยคําแนะนําของคณบดีจากผูมีคุณสมบัติตามท่ีกําหนด ดังนี้ 
กรรมการซ่ึงแตงตั้งจากผูทรงคุณวุฒิภายนอก มีคุณสมบัติ ดังนี้ 
1. เปนผูมีคุณธรรม จริยธรรมเปนท่ียอมรับในสังคม 
2. มีความรู ความสามารถดานวิชาการหรือวิชาชีพ และมีประสบการณอันเปน

ประโยชนตองานวิชาการของคณะ 
3. สามารถอุทิศเวลาใหแกกิจการของคณะ 
4. ไม เปนขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พนักงานหรือลูกจางของ

มหาวิทยาลัย 
กรรมการซ่ึงแตงตั้งจากคณาจารยประจํา มีคุณสมบัติดังนี้ 
1. เปนผูมีคุณธรรม จริยธรรมเปนท่ียอมรับในคณะ 
2. สําเร็จการศึกษาไมต่ํากวาปริญญาโท หรือมีตําแหนงทางวิชาการ ไมต่ํากวาผูชวย

ศาสตราจารย 
3. มีประสบการณในการสอนในมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุมศึกษา ไมนอยกวาสามป 
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อํานาจหนาท่ี มีดังนี้ 
1. จัดทําแผนพัฒนาคณะใหสอดคลองกับนโยบายและพันธกิจของมหาวิทยาลัย 
2. พิจารณาวางแผนและออกขอบังคับในคณะตามท่ีสภามหาวิทยาลัยมอบหมาย 
3. สงเสริมงานการจัดการศึกษา งานวิจัย งานบริการวิชาการ และงานทะนุบํารุง

ศิลปวัฒนธรรมและอนุรักษสิ่งแวดลอม 
4. ใหคําปรึกษา ขอแนะนําเก่ียวกับการดําเนินกิจการตางๆ ของคณะ 
5. แตงตั้งคณะอนุกรรมการเพ่ือดําเนินการอยางใดอยางหนึ่งอันอยูในอํานาจหนาท่ี

ของคณะกรรมการประจําคณะ 
6. ดําเนินการอ่ืนใดตามท่ีมหาวิทยาลัย สภามหาวิทยาลัย และสภาวิชาการมอบหมาย 

2.3.2 คาใชจายในการประชุม 
 2.3.2.1 การจายหมวดคาตอบแทน (เบ้ียประชุม) 
  คณะกรรมการประจําคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร จะไดรับคาตอบแทน เบี้ยประชุม ตามประกาศ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เรื่อง อัตราเบี้ยประชุมกรรมการ อนุกรรมการ และ
คาใชจายท่ีเก่ียวของ ประกาศ ณ วันท่ี 24 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2561 ขอ 5 คณะกรรมการ
ประจําคณะ/สํานัก/สถาบัน/วิทยาเขต รับเบี้ยประชุมรายครั้ง ในอัตรา ดังนี้ 
  (1) ประธานกรรมการ  อัตราไมเกิน 1,000 บาท/ครั้ง 
  (2) กรรมการ(ภายนอก)  อัตราไมเกิน 1,000 บาท/ครั้ง 
  (3) กรรมการ(ภายใน)  อัตราไมเกิน   500 บาท/ครัง้ 
  (4) เลขานุการ/ผูชวยเลขานุการ อัตราไมเกิน   500 บาท/ครั้ง 
 2.3.2.2 อัตราการเบิกจายคาใชสอยเดินทางไปราชการ 
   คาเดินทางไปปฏิบัติงานสําหรับกรรมการผูทรงคุณวุฒิภายนอก (คาเบี้ยเลี้ยง 
คาท่ีพัก คาพาหนะ และคาอาหารวางและเครื่องดื่ม ใหเบิกตามระเบียบกระทรวงการคลัง วา
ดวยการเบิกคาใชจายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ. 2550 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) 
พ.ศ. 2554 และหลักการเบิกจายเงินคาอาหารวางและเครื่องดื่มตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด 
ในอัตร ดังนี้ 
  คาเชาท่ีพัก   อัตราไมเกิน     1,500 บาท/วัน/หอง 
  คาพาหนะ (โดยสารดวยเครื่องบิน)      อัตราตามเบิกจายจริง 
  คาพาหนะ (โดยสายดวยรถยนตสวนบุคคล) อัตราไมเกิน    4 บาท/กม./เท่ียว 
  คาอาหารวางและเครื่องดี่ม อัตราไมเกิน          35 บาท/คน/ม้ือ 
 2.3.2.3 อัตราการเบิกจายคาวัสดุประกอบการประชุม 
  คาใชจายในการดําเนินงานจัดทําเอกสารประกอบการประชุม ไดแก          
คากระดาษ คาวัสดุอุปกรณท่ีเก่ียวของ คาถายเอกสาร ใหเบิกตามระเบียบกระทรวงการคลัง
วาดวยการจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม และ
ตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด 
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2.3.3 การจัดทําระเบียบวาระการประชุม 
การจัดทําระเบียบวาระการประชุมใหดําเนินไปตามลําดับ โดยยึดจากระเบียบ สํานัก

นายกรัฐมนตรี  วาดวยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 ฉบับแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับ ท่ี  2) พ.ศ. 2548                    
เพ่ือปองกันการพูดขามระเบียบวาระหรืออภิปรายนอกเรื่อง  ประธานสามารถจัดแบงเวลาใหเหมาะสม
กับระเบียบวาระตาง ๆ  หากไมมีระเบียบวาระชัดเจน  อาจมีการอภิปรายมากเกินจําเปนทําใหไม
สามารถประชุมใหแลวเสร็จตามกําหนดเวลาได 

(1) รูปแบบการท่ีเปนทางการ  ในการประชุมใหญ ๆ หรือการประชุมท่ีจัดอยาง
สมํ่าเสมอเปนประจํา  มักใชรูปแบบท่ีมีระเบียบวาระเหมือนกันทุกครั้ง  ท้ังนี้เพ่ือใหสื่อความเขาใจ
ชัดเจนตรงกัน ระเบียบวาระมี 5 วาระ  มีดังนี้ 

  ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องท่ีประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ  ซ่ึงเปนเรื่องท่ี
เก่ียวของท่ีท่ีประชุมนั้นควรทราบ ซ่ึงประธานเปนผูแจงเพียงผูเดียว 

  ระเบียบวาระท่ี 2  เรื่องรับรองรายงานการประชุม  ควรระบุครั้งท่ี เดือน 
พ.ศ. โดยท่ัวไปจะแจกผูเขารวมประชุมไดมีโอกาสอานกอนลวงหนา  และถาแจกในท่ีประชุม ประธาน
จะใหเวลาสมาชิกไดอาน  สําหรับกรณีท่ีสําคัญ ๆ  เปนเรื่องลับมาก  อาจจะตองใชเวลาในการอานอยาง
ละเอียด  อาจมีการแกไขทวงติงในกรณีท่ีมีขอผิดพลาด  หรือไมตรงกับขอเท็จจริง หรือขอตกลงของการ
ประชุมครั้งท่ีผานมา 

  ระเบียบวาระท่ี 3  เรื่องท่ีเสนอใหท่ีประชุมทราบ  ซ่ึงอาจเปนผูเขารวม
ประชุมเสนอใหท่ีประชุมทราบเก่ียวกับหัวขอตาง ๆ  

  ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่องเสนอใหท่ีประชุมพิจารณา  คือ เรื่องท่ีเสนอเพ่ือให
ท่ีประชุมพิจารณาในการประชุมในคราวนั้น ๆ  อาจมีมากกวา 1 เรื่องก็ได เพ่ือหาขอสรุปหรือมติจากท่ี
ประชุม 

  ระเบียบวาระท่ี 5  เรื่องอ่ืน ๆ  (ถามี)  คือ เรื่องท่ีไมสามารถบรรจุอยูใน
วาระใด ๆ ได หรือเรื่องเรงดวนท่ีจัดเขาวาระไมทัน มีมากระชั้นชิด  แตท้ังนี้ตองไดรับอนุญาตจาก
ประธานใหนําเสนอตอท่ีประชุมดวย 
 

รูปแบบระเบียบวาระการประชุม 
 

ระเบียบวาระท่ี 1  เรื่องท่ีประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ 
  1.1.............................................................................. 
  1.2.............................................................................. 

ระเบียบวาระท่ี 2  เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
     .............................................................................. 
        ระเบียบวาระท่ี 3  เรื่องท่ีเสนอใหท่ีประชุมทราบ 

 3.1.............................................................................. 
    3.2.............................................................................. 
        ระเบียบวาระท่ี 4  ท่ีเสนอใหท่ีประชุมพิจารณา 
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  4.1.............................................................................. 
     4.2.............................................................................. 
        ระเบียบวาระท่ี 5  เรื่องอ่ืน ๆ (ถามี) 

  5.1.............................................................................. 
     5.2.............................................................................. 

(2)  รูปแบบท่ีไมเปนทางการ  ท่ีประชุมอาจกําหนดรูปแบบงาย ๆ  โดยไมตองมี
ระเบียบวาระครบถวนเปนแบบฉบับ  มักใชในการประชุมท่ีไมคอยเปนทางการ  หรือท่ีประชุมกลุมยอย 
ๆ  หัวขอประชุมเพียงแตเรียงลําดับ 1 -2 -3 -4  เทานั้น 

(3)  รูปแบบท่ีหนวยงานกําหนด  บางหนวยงานอาจกําหนดรูปแบบเฉพาะ เชน             
เพ่ิมระเบียบวาระ  เรื่องทักทวง  ในกรณี ท่ีเปนเรื่องพิจารณาตามปกติ ไมตองมีการอภิปราย                 
หากไมมีการทักทวงก็ถือวาเห็นชอบ ท้ังนี้ เพ่ือประหยัดเวลาในการประชุม 

2.3.4 การจัดทํารายงานการประชุม 
             ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 ฉบับแกไข

เพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2548  การจัดทํารายงานการประชุม  คือ  การบันทึกความเห็นของผูมา
ประชุม  ผูเขารวมประชุมและมติของท่ีประชุมไวเปนหลักฐาน  โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 

  (1)  สวนประกอบของการจัดทํารายงานการประชุม   
 

(1.1)  รายงานการประชุม  ใหลงชื่อคณะท่ีประชุมหรือชื่อการประชุมนั้น 
(1.2)  ครั้งท่ี  ใหลงครั้งท่ีประชุม 
(1.3)  เม่ือ  ใหลงวันท่ีเดือนปท่ีประชุม 
(1.4)  ณ ใหลงสถานท่ีประชุม 
(1.5)  ผูมาประชุม  ใหลงชื่อและหรือตําแหนงของผูท่ีไดรับแตงตั้งเปนคณะท่ี

ประชุมซ่ึงมาประชุมในกรณีท่ีมีผูมาประชุมแทนใหลงชื่อผูมาประชุมแทน  และลงวามาประชุมแทนผูใด
หรือตําแหนงใด 

(1.6)  ผูไมมาประชุม  ใหลงชื่อและหรือตําแหนงผูไดรับการแตงตั้งเปนคณะท่ี
ประชุมซ่ึงมิไดมาประชุมพรอมท้ังเหตุผล (ถามี) 

(1.7)  ผูเขารวมประชุม  ใหลงชื่อและหรือตําแหนงของผูท่ีมิไดรับการแตงต้ังเปน
คณะท่ีประชุมซ่ึงไดเขารวมประชุม (ถามี) 

(1.8)  เริ่มประชมุเวลา  ใหลงเวลาท่ีเริ่มประชุม 
(1.9)  ขอความ ใหบันทึกขอความท่ีประชุม  โดยปกติใหเริ่มตนดวยประธานกลาว

เปดประชุมและเรื่องท่ีประชุม  กับมติหรือขอสรุปของท่ีประชุมในแตละเรื่องประกอบดวยหัวขอดังนี้ 
(1.9.1)  เรื่องท่ีประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ 
(1.9.2)  เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
(1.9.3)  เรื่องท่ีเสนอใหท่ีประชุมทราบ 
(1.9.4)  เรื่องท่ีเสนอใหท่ีประชุมพิจารณา 
(1.9.5)  เรื่องอ่ืน ๆ ถามี 
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(1.9.6)  เลิกประชุมเวลา  ใหลงเวลาท่ีเลิกประชุม 
(1.9.7)  ผูจดรายงานการประชุม ใหลงชื่อผูจดรายงานการประชุมครั้งนั้น 

พรอมท้ังพิมพชื่อเต็มและนามสกุลไวใตลายมือชื่อในรายงานการประชุมครั้งนั้นดวย 
 

(2)  รูปแบบรายงานการประชุม 
 

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

เม่ือวันท่ี.................................... 
ณ........................................................................................ 

 

ผูมาประชุม 
 1.............................................................. 
 2.............................................................. 
 
ผูไมมาประชุม (ถามี) 
 1.............................................................. 
 2.............................................................. 
 
ผูเขารวมประชุม (ถามี) 
 1.............................................................. 
 2.............................................................. 
 
เริ่มประชุมเวลา............................ 
 
ระเบียบวาระท่ี 1  เรื่องท่ีประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ 

  1.1.............................................................................. 
  1.2.............................................................................. 
 

ระเบียบวาระท่ี 2  เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
 .............................................................................. 
 
 

ระเบียบวาระท่ี 3  เรื่องท่ีเสนอใหท่ีประชุมทราบ 
  3.1.............................................................................. 
  3.2.............................................................................. 
 

ระเบียบวาระท่ี 4  ท่ีเสนอใหท่ีประชุมพิจารณา 
  4.1.............................................................................. 
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  4.2.............................................................................. 
 

ระเบียบวาระท่ี 5   เรื่องอ่ืน ๆ (ถามี) 
  5.1.............................................................................. 
  5.2.............................................................................. 

 
เลิกประชุมเวลา.......................... 
 
 
    (ชื่อ)...............................................ผูจดรายงานการประชุม 
    (ชื่อ)...............................................ผูตรวจรายงานการประชุม 
 

2.3.5 การดําเนินการประชุมคณะกรรมการประจําคณะ 
 ตามขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วาดวยคณะกรรมการประจํา

คณะ พ.ศ. 2550 ประกาศ ณ วันท่ี 19 มีนาคม พ.ศ. 2550 หมวด 6 การประชุม มีรายละเอียด ดังนี้ 
 

(1) ในการประชุม ตองมีกรรมการมาประชุมอยางนอยก่ึงหนึ่งของจํานวนกรรมการ
ท้ังหมด จึงจะเปนองคประชุม 

(2) ใหประธานเปนผูเรียกประชุมคณะกรรมการประจําคณะ ถากรรมการ 1 ใน 3 ข้ึน
ไปของกรรมการท้ังหมดเทาท่ีมีอยูรองขอใหคณะกรรมการประจําคณะเปดประชุมเพ่ือกิจการอยางใด
อยางหนึ่ง  ก็ใหประธานกรรมการเรียกประชุมคณะกรรมการประจําคณะภายใน 14 วัน นับตั้งแตวันท่ี
ประธานกรรมการไดรบัหนังสือรองขอ 

(3) การนัดประชุมตองทําเปนหนังสือและแจงใหกรรมการทุกคนทราบลวงหนาไมนอย
กวา 7 วัน กอนวันประชุม  เวนแตกรรมการนั้นจะไดทราบการบอกนัดในท่ีประชุมแลว  กรณีดังกลาวนี้
จะทําหนังสือแจงนัดเฉพาะกรรมการท่ีไมไดมาประชุมก็ได 

(4) ประธานกรรมการมีอํานาจหนาท่ีดําเนินการประชุม และเพ่ือรักษาความเรียบรอย
ในการประชุม  ใหประธานมีอํานาจออกคําสั่งใด ๆ ตามความจําเปนได ถาประธานไมอยูในท่ีประชุม  
หรือไมสามารถปฏิบัติหนาท่ีได ใหกรรมการท่ีมาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งทําหนาท่ีแทน     

(5)  การลงมติของท่ีประชุมใหถือเสียงขางมาก  กรรมการคนหนึ่งใหมี 1 เสียงในการ
ลงคะแนน  ถาคะแนนเสียงเทากันใหประธานในท่ีประชุมออกเสียงเพ่ิมข้ึนอีก 1 เสียง เปนเสียงชี้ขาด 

 
(6)  การออกเสียงมติใหกระทําโดยเปดเผย เวนแตท่ีประชุมจะมีมติเปนอยางอ่ืน 
(7)  ในการประชุมตองมีรายงานการประชุมเปนหนังสือ   
ถามีความเห็นแยงใหบันทึกความเห็นแยงพรอมท้ังเหตุผลไวในรายงานการประชุมและ

ถากรรมการฝายขางนอยแสดงความเห็นแยงเปนหนังสือ ก็ใหบันทึกความเห็นแยงนั้นไวดวย 
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2.4 สภาพทั่วไปของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลอีสาน วิทยเขตสกลนคร 
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร ไดมีรูปแบบการจัดการ

เรียนการสอนท่ีหลากหลาย (Multi technology Campus) เพ่ือตอบสนองความตองการของนักเรียน 
นักศึกษา และชุมชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน โดยมีประวัติการกอตั้ง  ดังนี้ 

              พ.ศ.  2535  ไดรับมอบท่ีดินทําเลเลี้ยงสัตวจากสภาตําบลพังโคน โดยอนุมัติของ 
กระทรวงมหาดไทย จํานวนเนื้อท่ี 293 ไร 

              พ.ศ.  2536  ไดรับการสนับสนุนงบประมาณ เปนคาเชื้อเพลิงในการปรับปรุงพ้ืนท่ี
จํานวน 100,000 บาทจาก ส.ส.เอกพร รักความสุข  

              พ.ศ.  2537  ไดรับงบประมาณเพ่ิมอีก 1,000,000 บาท จาก ส.ส.เอกพร  รัก
ความสุข  เพ่ือสรางรั้วลอมรอบพ้ืนท่ีและสรางถนนดินลูกรังถมทางเขาวิทยาเขตสกลนคร  พรอมท้ังยัง
ไดรับความรวมมือจากวิทยาเขตขอนแกนและวิทยาเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือในการวางแผนแมบท
ออกแบบสิ่งกอสรางอาคารตางๆ สํานักงานชั่วคราวตั้งอยูท่ีสถาบันวิจัยและฝกอบรมการเกษตรสกลนคร 

พ.ศ.  2538  ประกาศจัดตั้งสถาบันเทคโนโลยีราชมงคลวิทยาเขตสกลนครตามราช
กิจจานุเบกษา  เม่ือวันท่ี  26  กันยายน  2538  ฝากนักศึกษาหลักสูตร  วท.บ  (สัตวศาสตร)  เรียนท่ี
วิทยาเขตกาฬสินธุ   หลักสูตร ปวส.  (ชางกอสราง)   เรียนท่ีวิทยาเขตขอนแกน  และหลักสูตร ปวส.
(การตลาด) เรียนท่ีวิทยาเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  นครราชสีมา 

พ.ศ.  2539  ไดยายสํานักงานชั่วคราวจากวิทยาเขตขอนแกน  มาดําเนินการท่ี  
วิทยาเขตสกลนครและทําพิธีวางศิลาฤกษอาคารอํานวยการ โดย หลวงพอคูณ ปริสุทโธ  (พระราช
วิทยาคม)  วัดบานไร  ต. กุดพิมาน  อ.ดานขุนทด  จ.นครราชสีมา  และดําเนินการอยางเปนทางการ     

เม่ือวันท่ี  30 ตุลาคม 2539 เปดสอนหลักสูตร วท.บ. (สัตวศาสตร)  เรียนท่ี
สถาบันวิจัยและฝกอบรมการเกษตรสกลนคร 

พ.ศ.  2540  ในปการศึกษา 2540 รับนักศึกษาเขาเรียนท่ีวิทยาเขตสกลนคร 
พ.ศ.  2546  ไดรับบริจาคท่ีดินจาก นายมาโนชปาลซิงห ดาฮูจา และนางสาว ภา

วีณา ดาฮูจา จํานวน 15 ไร 3 งาน 53 4/10  ตารางวา และ 8 ไร 1 งาน 66 ตารางวา เพ่ือใชประโยชน
ทางการศึกษา 

 พ.ศ.  2548  ประกาศจัดตั้งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขต
สกลนคร ตามราชกิจจานุเบกษา เม่ือวันท่ี 18 มกราคม 2548 

 ปจจุบันเปดสอน 2 คณะ ไดแก 
คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 
คณะทรัพยากรธรรมชาติ 

ปณิธาน  
สรางคนสูงาน  เชี่ยวชาญเทคโนโลยี 
ปรัชญา  
คุณธรรมนําหนา ปญญานําทาง สรรคสรางเทคโนโลย ี
วิสัยทัศน  
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มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร เปนสถานศึกษาท่ีมี
ความเขมแข็งในการพัฒนาชุมชน และสังคมพ้ืนฐาน ภูมิปญญาและทรัพยากรทองถ่ิน โดยวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยีดานผลิตภัณฑอาหารและเครื่องดื่ม วิทยาศาสตรสุขภาพ อุตสาหกรรมบริการ และ
เทคโนโลยีพลังงาน 

พันธกิจ  
1. จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาบนพ้ืนฐานดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  

    ท่ีมีคุณภาพตามมาตรฐาน สอดคลองกับความตองการของผูรับบริการ 
2. สรางงานวิจัย สิ่งประดิษฐและนวัตกรรม บนพ้ืนฐานของวิทยาศาสตร 

    และเทคโนโลยี  สูการผลิต  การบริการ  และการสรางมูลคาเพ่ิมใหประเทศ 
3.  บริการวิชาการและถายทอดเทคโนโลยีสูสังคม 

        4.  ทํานุบํารุงศาสนา อนุรักษศิลปวัฒนธรรม  และรักษาสิ่งแวดลอม 
5.  บริหารจัดการโดยยึดหลัก  การบริหารจัดการท่ีดี 
6.  สนองโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริฯ 
7.  พัฒนาเครือขาย ความรวมมือท้ังในและตางประเทศ 
นโยบาย  
1. พัฒนาการจัดการศึกษาใหไดบัณฑิตนักปฏิบัติ ท่ีมีแนวคิดเชิงประกอบการ มี

คุณภาพ คุณธรรมและตอบสนองตอความตองการของประเทศ  

2. สนับสนุนการศึกษา วิจัย และบริการวิชาการ เพ่ือสรางความเขมแข็งดาน

ผลิตภัณฑอาหาร และเครื่องดื่ม วิทยาศาสตรสุขภาพ อุตสาหกรรมบริการ และเทคโนโลยีพลังงาน  

3. สนับสนุนการจัดหาและพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรใหมีความพรอม

และตอบสนองภารกิจขององคกร  

4. สรางวัฒนธรรมองคกรท่ีดี ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม สิ่งแวดลอมและภูมิ

ปญญาไทย  

5. พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการและการสื่อสารในองคกร         

6. จัดระบบบริหารจัดการโดยใชหลักธรรมาภิบาล         

7. พัฒนาคุณภาพทุกดาน    

8. ยึดม่ันในการพัฒนาภาวะผูนําทุกระดับ   

คานิยม  
RMUTI = Rajamangala University of Technology Isan 
R =  Reputation =  ม ห า วิ ท ย า ลั ย ท่ี มี ชื่ อ เ สี ย ง ใ น ทุ ก ๆ  ด า น                                   

 M = Morality = มหาวิทยาลัยท่ีมีคุณธรรมและจริยธรรม 
U = Uniqueness = มหาวิทยาลัยท่ีมีเอกลักษณเฉพาะทาง       
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T = Technology = มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีชั้นนํา  
I = Integrity = มหาวิทยาลัยท่ีมีความสงางาม เชื่อถือได       
วัฒนธรรมองคกร  
1.  มีคุณภาพสากล  (SAKON)      

      S =  Smart & Skillful   
A =  Accountability & Achievement  
K  =  Knowledgeable      
O =  Output Outcome Oriented & Opportunities for      
               All 
N =  Networking 

2. มุงตอยอดจากทรัพยากรทองถ่ิน  
3. มีแนวคิดเชิงธุรกิจ 
4. เนนความเปนไทย 
5. ยึดหลักการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
 อัตลักษณบัณฑิตมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  
“บัณฑิตนักปฏิบัติท่ีมีความรับผิดชอบ” 
เอกลักษณมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  
“มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีแหงการสรางอาชีพเฉพาะทาง” 
คุณลักษณะของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 

Technology Literacy           =  มีความรูทางเทคโนโลยี 
Effective Communication    =  มีทักษะการติดตอสื่อสาร                       
Collaboration            =  มีความรวมมือกับสวนรวม 
Ethics and Morality    =  มีคุณธรรม และ จริยธรรม                       
Corporate Social Responsibility    =  มีความรับผิดชอบตอสังคม    
Professional skill              =  มีทักษะวิชาชีพ 
คุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค  
1) ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 

           1. มีวินัย ซ่ือสัตย และรับผิดชอบตอตนเอง ครอบครัว วิชาชีพ  
สังคม และประเทศชาต ิ
           2. มีความรูและประสบการณการเรียนรู ในสาขาวิชาท่ี ศึกษา  
สามารถปฏิบัติงานในสาขาวิชาชีพในสถานการณตาง ๆ ได 
               3. มีความสามารถในการคิด วิเคราะห และริเริ่มสรางสรรค โดยใช
ความรูและประสบการณ ของตน ในการแกไขปญหาการทํางานได 
               4. มีความสามารถในการปรับตัว การทํางานเปนทีม มีภาวะผูนํา มี
การวางแผนการเรียนรูดวยตนเอง 
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               5. มีความสามารถในการใชภาษา และทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข 
ตลอดจนสามารถใชเทคโนโลยีคอมพิวเตอร และสารสนเทศในการสื่อสาร เพ่ือการศึกษา และการ
ปฏิบัติงานในวิชาชีพได 

2) ตามอัตลักษณบัณฑิต 

     - มีความรู ทักษะ และประสบการณ  พรอมปฏิบัติงานวิชาชีพ
สามารถพัฒนางานและแกปญหางานเพ่ือบรรลุเปาหมายได 

2.5 สภาพท่ัวไปของคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคอีสาน วิทยา
เขตสกลนคร 

คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขต
สกลนคร จัดตั้งข้ึนตามกฎกระทรวงจัดต้ังสวนราชการในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2549 อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 5 และมาตรา 9 วรรคหนึ่ง แหง
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. 2548 ใหจัดตั้งสวนราชการในมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน กระทรวงศึกษาธิการ จํานวน 20 สวนราชการ โดย คณะอุตสาหกรรมและ
เทคโนโลยี เปนสวนราชการลําดับท่ี 17 ตามกฎกระทรวง โดยมีประวัติการกอตั้งดังนี้ 

   เม่ือครั้งปพุทธศักราช 2535 ไดรับมอบท่ีดินทําเลเลี้ยงสัตวจากสภาตําบลพังโคน โดย
อนุมัติของ กระทรวงมหาดไทย จํานวนเนื้อท่ี 293 ไร ในปตอมา ไดรับการสนับสนุนงบประมาณเปนคา
เชื้อเพลิงในการปรับปรุงพ้ืนท่ีจํานวน 100,000 บาทจาก ส.ส.เอกพร รักความสุข หนึ่งปใหหลัง ไดรับ
งบประมาณเพ่ิมอีก 1,000,000 บาท จาก ส.ส.เอกพร  รักความสุข  เพ่ือสรางรั้วลอมรอบพ้ืนท่ีและสราง
ถนนดินลูกรังถมทางเขาวิทยาเขตสกลนคร  พรอมท้ังยังไดรับความรวมมือจาก วิทยาเขตขอนแกน และ
วิทยาเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในการวางแผนแมบทออกแบบสิ่งกอสรางอาคารตางๆ และต้ัง
สํานักงานชั่วคราวตั้งอยูท่ีสถาบันวิจัยและฝกอบรมการเกษตรสกลนคร 

   ตอมาเม่ือปพุทธศักราช 2538 วันท่ี 26 กันยายน พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิ
พลอดุลยเดช ทรงมีพระบรมราชโองการโปรดเกลา ฯ ใหประกาศจัดตั้ง สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล
วิทยาเขตสกลนคร และเริ่มฝากนักศึกษาหลักสูตร วท.บ  (สัตวศาสตร) เรียนท่ี วิทยาเขตกาฬสินธุ 
หลักสูตร ปวส. (ชางกอสราง) เรียนท่ี วิทยาเขตขอนแกน และหลักสูตร ปวส. (การตลาด) เรียนท่ี วิทยา
เขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือนครราชสีมา และไดยายสํานักงานชั่วคราวจากวิทยาเขตขอนแกนมา
ดําเนินการท่ี วิทยาเขตสกลนคร และทําพิธีวางศิลาฤกษอาคารอํานวยการ โดย หลวงพอคูณ ปริสุทโธ  
(พระราชวิทยาคม) วัดบานไร ต. กุดพิมาน อ.ดานขุนทด จ.นครราชสีมา และดําเนินการอยางเปน
ทางการ ตั้งแตปพุทธศักราช 2539 เปนตนมา 

   วิทยาเขตสกลนคร เปดสอนหลักสูตร วท.บ. (สัตวศาสตร) เรียนท่ีสถาบันวิจัยและ
ฝกอบรมการเกษตรสกลนคร และรับนักศึกษาเขาเรียนท่ีวิทยาเขตสกลนคร ในปการศึกษา 2540 และ
ไดรับความอนุเคราะหจาก นายมาโนชปาลซิงห ดาฮูจา และนางสาวภาวีณา ดาฮูจา เปนท่ีดินบริจาค 
จํานวน 15 ไร 3 งาน 53 4/10  ตารางวา และ 8 ไร 1 งาน 66 ตารางวา ในปพุทธศักราช 2546 เพ่ือใช
ประโยชนทางการศึกษา 
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    ภายหลังเม่ือปพุทธศักราช 2548 คณะรัฐมนตรีไดตราพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคล ข้ึนและประกาศในราชกิจานุเบกษา เม่ือวันท่ี 18 มกราคม 2548 เปนผลใหเกิด
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ท้ัง 9 แหง และใหสถาบันเทคโนโลยีราชมงคลวิทยาเขตสกลนคร เปน 
วิทยาเขตสกลนคร และเปนสวนราชการในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ตามกฎกระทรวง
จัดต้ังสวนราชการในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ตั้งแตวันท่ี 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2549 
เปนตนมา 

    ปจจุบัน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร ประกอบดวย        
3 สวนราชการ คือ  สํานักงานวิทยาเขตสกลนคร คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี และคณะ
ทรัพยากรธรรมชาติ 
  ปณิธาน 
   สรางคนสูงาน  เชี่ยวชาญเทคโนโลยี 
           วิสัยทัศน 

    แหลงภูมิปญญาสรางคน 
          พันธกิจ 

  1) ผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติและครูวิชาชีพ ดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
สังคมศาสตร ท่ีมีคุณภาพตามมาตรฐานสอดคลองกับความตองการของผูรับบริการ 

  2) สรางงานวิจัย สิ่งประดิษฐและนวัตกรรม เพ่ือนําไปใชประโยชนตอสังคม 
  3) บริการทางวิชาการ เพ่ือถายทอดเทคโนโลยีสูสังคม 

4) สงเสริมคุณธรรม จริยธรรม ทํานุบํารุงศาสนาและศิลปวัฒนธรรม อนุรักษ
พลังงานและสิ่งแวดลอม 

  5) บริหารจัดการดวยหลักธรรมาภิบาล 
  6) สนองโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 
 โครงสรางการบริหารจัดการ 
 คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มีโครสรางตามประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

ราชมงคลอีสาน เรื่อง การแบงสวนราชการของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน การแบง
หนวยงานภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ณ วันท่ี 1 กันยายน 2557 ประกาศ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร เรื่อง การแบงแผนกงานภายใน สังกัด
สํานักงานผูอํานวยการวิทยาเขตสกลนคร ณ วันท่ี 27 พฤศจิกายน 2557 และบันทึกขอความเรื่องขอ
เพ่ิมรหัสโครงสรางหนวยงาน หลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ เลขท่ี ศธ 0586.05/0966 ลงวันท่ี 
9 เมษายน 2558 ประกอบดวย 8 สวนราชการภายใน ดังนี้ 

1) สํานักงานคณบดี 

2) สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ 

3) สาขาวิศวกรรมโยธา 

4) สาขาวิศวกรรมไฟฟา 

5) สาขาวิศวกรรมเครื่องกล 

6) สาขาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร 
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7) สาขาศิลปศาสตร 

8) สาขาบริหารธุรกิจ 

 สํานักงานคณบดี คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ตามประกาศมหาวิทยาลัยฯ       

เรื่อง การแบงแผนกงานภายใน สังกัดสํานักงานผูอํานวยการวิทยาเขตสกลนคร ณ วันท่ี 27พฤศจิกายน 

2557 และบันทึกขอความเรื่องขอเพ่ิมรหัสโครงสรางหนวยงาน หลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ 

เลขท่ี ศธ 0586.05/0966 ลงวันท่ี 9 เมษายน 2558 ประกอบดวย 2 สวนงานภายใน และประกอบดวย 

4 แผนกงาน และภารงานตางๆ เพ่ือสนับสนุนการดําเนินงานตามพันธกิจ 

2.6 งานวิเคราะห/วิจัยที่เกี่ยวของ 

 อมร คํามูล (2564 ) ไดทําการวิจัยเรื่อง “องคประกอบการบริหารการประชุมท่ีมี
ประสิทธิภาพ กรณีศึกษา: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน” ซ่ึงเปนงานวิจัยท่ีไดรับทุน
สนับสนุนจากงบประมาณเงินรายได มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 
2563 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาองคประกอบการบริหารการประชุมท่ีมีประสิทธิภาพ 
กรณีศึกษา: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  กลุมตัวอยางท่ีใชในการศึกษาคือบุคลากรสาย
วิชาการและบุคลากรสายสนับ จํานวน 327 คน เครื่องมือท่ีใชในการวิจัยคือแบบสอบถามแบบประมาณ
คา 5 ระดับแบบ Likert วิเคราะหขอมูลโดยใชการวิเคราะหองคประกอบเชิงสํารวจและเชิงยืนยัน ผล
การศึกษาพบวา 
 1. องคประกอบการบริหารการประชุมท่ีมีประสิทธิภาพดานผูนําการประชุม ได 2 ปจจัย คือ 
1) ปจจัยหลัก เชน การเปนผูมีความรูและประสบการณรอบดาน การรูบทบาทหนาท่ี การจัดการกับ
สถานการณความขัดแยง  เปนตน 2) ปจจัยเก้ือหนุน เชน การใหเกียรติผูเขารวมประชุมทุกคน การให
ความสําคัญกับผูเขารวมประชุมอยางเสมอภาค เปนตน 
 2.  องคประกอบการบริหารการประชุมท่ีมีประสิทธิภาพดานการดําเนินการกอนการประชุม 
ได 1 ปจจัย คือ ปจจัยสําคัญ เชน การกําหนดเวลาการประชุมใหสอดคลองกับวาระการประชุม การ
เตรียมการจัดการประชุมตามตารางการประชุมท่ีกําหนด การตรวจสอบวาระการประชุม ซ่ึงตองมี
รายละเอียดและขอมูลประกอบการพิจารณาอยางครบถวนและถูกตอง เปนตน 
 3. องคประกอบการบริหารการประชุมท่ีมีประสิทธิภาพดานระหวางการดําเนินการประชุม ได 
2 ปจจัย คือ 1) ปจจัยหลัก เชน การใหมีเจาหนาท่ีคอยดูแลดานระบบ เครื่องเสียงและอํานวยความ
สะดวก การสรุปมติใหท่ีประชุมรับทราบกอนข้ึนวาระใหม และบันทึกเปนลายลักษณอักษรในรายงาน
การประชุม เปนตน 2) ปจจัยเก้ือหนุน เชน ประธานควบคุมการประชุมใหอยูในประเด็น ประธานควร
เปดโอกาสใหผูเขารวมประชุมแสดงความคิดเห็นใหจบกอนท่ีจะมีการสอบถามหรือสรุปประเด็นนั้น ๆ 
เปนตน  

4. องคประกอบการบริหารการประชุมท่ีมีประสิทธิภาพดานการดําเนินการหลังการประชุม 
ได 2 ปจจัย คือ 1) ปจจัยสําคัญ เชน ติดตามการปฏิบัติตามมติท่ีประชุม จัดสงรายงานการประชุมครั้ง
กอนใหผูเขารวมประชุมไดมีเวลา และโอกาสในการพิจารณามติท่ีประชุมกอนเขาประชุมในครั้งตอไป
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อยางเพียงพอ เปนตน 2) ปจจัยรอง เชน ประธานสอบถามผูเขารวมประชุมวา สะดวกตามวันเวลาใน
การประชุมครั้งตอไปท่ีกําหนดไวหรือไม เปนตน 

วรมาศ มาเมือง (2563) ไดทําการวิเคราะหเรื่อง “การดําเนินการประชุมคณะกรรมการ
บริหารงานบุคคล ประจํามหาวิทยาลัยขอนแกน ประจําป พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 และ พ.ศ. 2561 
การวิเคราะหครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือวิเคราะหการจัดประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ประจํา
มหาวิทยาลัยขอนแกน ใหมีขอมูลการดําเนินการประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ประจํา
มหาวิทยาลัยขอนแกน จํานวน 4 ดาน คือ 1. ดานจํานวนครั้งการเขาประชุม 2. ดานงบประมาณการจัด
ประชุม 3. ดานจํานวนระเบียบวาระการประชุม และ 4. ดานระยะเวลาดําเนินการประชุม ประชากร
และกลุมตัวอยางท่ีใชในการวิเคราะหคือรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ประจํา
มหาวิทยาลัยขอนแกน (ก.บ.ม.) ตั้งแต ป พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 และ พ.ศ. 2561 จํานวน 26 ฉบับ 
และบันทึกการเบิกจายคาใชจายสําหรับการประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ประจํา
มหาวิทยาลัยขอนแกน (ก.บ.ม.) ตั้งแต ป พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 และ พ.ศ. 2561 จํานวน 26 ฉบับ ใช
ประชากรท้ังหมดเปนกลุมตัวอยาง เครื่องมือท่ีใชในการเก็บรวบรวม เพ่ือวิเคราะหการจัดประชุม ก.บ.ม. 
ไดจัดเก็บในรูปแบบตารางดวยโปรแกรมสําเร็จรูป Microsoft Excel ซ่ึง จัดเก็บขอมูลเรื่องการเขารวม
ประชุม งบประมาณท่ีใช จํานวนระเบียบวาระการประชุมท่ีนําเสนอ และเวลาเริ่มตน และเวลาสิ้นสุด
การประชุม ประจําป พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 และ พ.ศ. 2561 วิเคราะหขอมูลจากขอมูลจริงในการจัด
ประชุมโดยวิเคราะหขอมูลรวม 4 เรื่อง คือ 1. จํานวนกรรมการ ก.บ.ม. ท่ีเขารวมประชุม 2. จํานวน
งบประมาณคาใชจายในการจัดประชุม 3. จํานวนระเบียบวาระการประชุม และ 4. จํานวนระยะเวลาท่ี
ใชในการจัดประชุม ซ่ึงผูวิเคราะหใชโปรแกรมสําเร็จรูป Microsoft Excel ในการประมวลผล และให
แสดงขอมูลรูปแบบตาราง และในรูปแบบแผนภูมิ ผลการวิเคราะหพบวา 

1. ดานจํานวนครั้งการเขาประชุม ผลรวมของจํานวนครั้งการประชุม ก.บ.ม. 
มากท่ีสุด คือ ป พ.ศ. 2560 จํานวน 11 ครั้ง รองลงมา คือ พ.ศ. 2561 จํานวน 8 ครั้ง และนอยท่ีสุด คือ 
พ.ศ. 2559 จํานวน 7 ครั้ง ประธาน รอยละการเขารวมประชุมของปท่ีมากท่ีสุด คือ พ.ศ. 2560 รอยละ 
90.91 รองลงมา คือ พ.ศ. 2561 รอยละ 62.50 และนอยท่ีสุด คือ พ.ศ. 2559 รอยละ 57.14 กรรมการ
สภาผูทรงคุณวุฒิ กรรมการตามองคประกอบเขารวม รอยละ 100 ท้ัง 3 ป ผูทรงคุณวุฒิภายใน รอยละ
การเขารวมประชุมของปท่ีมากท่ีสุด คือ พ.ศ. 2559 รอยละ 85.71 รองลงมา คือ พ.ศ. 2560 รอยละ 
63.64 และนอยท่ีสุด คือ พ.ศ. 2561 รอยละ 62.50 ผูทรงคุณวุฒิภายนอก กรรมการตามองคประกอบ
เขารวม รอยละ 100 ท้ัง 3 ป รองอธิการบดี รอยละการเขารวมประชุมของปท่ีมากท่ีสุด คือ พ.ศ. 2560 
และ พ.ศ. 2561 รอยละ 100 นอยท่ีสุด คือ พ.ศ. 2559 รอยละ 85.71 หัวหนาสวนงานฯ กรรมการตาม
องคประกอบเขารวม รอยละ 100 ท้ัง 3 ป ประธานสภาพนักงาน กรรมการตามองคประกอบเขารวม 
รอยละ 100 ท้ัง 3 ป ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี รอยละการเขารวมประชุมของปท่ีมากท่ีสุด คือ 
พ.ศ. 2559 รอยละ 100 รองลงมา คือ พ.ศ. 2560 รอยละ 90.91 นอยท่ีสุด คือ พ.ศ. 2561 รอยละ 
87.50 กรรมการและเลขานุการ รอยละการเขารวมประชุมของปท่ีมากท่ีสุด คือ พ.ศ. 2559 และ พ.ศ. 
2560 รอยละ 100 นอยท่ีสุด คือ พ.ศ. 2561 รอยละ 87.50 กรรมการและผูชวยเลขานุการ กรรมการ
ตามองคประกอบเขารวม รอยละ 100 ท้ัง 3 ป ผูชวยเลขานุการ กรรมการตามองคประกอบเขารวม 
รอยละ 100 ท้ัง 3 ป 
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2. ดานงบประมาณการจัดประชุม คาเฉลี่ยการจัดประชุมตอครั้ง มากท่ีสุด คือ 
พ.ศ. 2561 จํานวน 65,981.25 บาท รองลงมา คือ พ.ศ. 2560 จํานวน 65,602.27 บาท และนอยท่ีสุด 
คือ พ.ศ 2559 จํานวน 64,696.00 บาท หมวดคาตอบแทน (คาเบี้ยประชุม) มากท่ีสุด คือ พ.ศ. 2560 
จํานวน 574,000 บาท รองลงมา คือ พ.ศ. 2561 จํานวน 389,000 บาท และนอยท่ีสุด คือ พ.ศ. 2559 
จํานวน 360,000 บาท หมวดคาใชจาย มากท่ีสุด คือ พ.ศ. 2560 จํานวน 147,625 บาท รองลงมา คือ 
พ.ศ. 2561 จํานวน 138,850 บาท และนอยท่ีสุด คือ พ.ศ. 2559 จํานวน 92,872 บาท 

3. ดานจํานวนระเบียบวาระการประชุม จํานวนระเบียบวาระ มากท่ีสุด คือ 
พ.ศ. 2560 จํานวน 122 เรื่อง คิดเปนเฉลี่ยตอครั้ง 11.09 เรื่อง รองลงมา คือ พ.ศ. 2561 จํานวน 81 
เรื่อง คิดเปนเฉลี่ยตอครั้ง 10.13 เรื่อง และนอยท่ีสุด คือ พ.ศ 2559 จํานวน 71 เรื่อง คิดเปนคาเฉลี่ยตอ
ครั้ง 10.14 เรื่อง วาระท่ี 1 เรื่องประธานแจงตอท่ีประชุม มากท่ีสุด คือ พ.ศ. 2560 จํานวน 2 เรื่อง 
รองลงมา คือ พ.ศ. 2559 และ พ.ศ. 2561 จํานวน 1 เรื่อง วาระท่ี 2.1 รับรองรายงานการประชุม มาก
ท่ีสุด คือ พ.ศ. 2560 จํานวน 15 เรื่อง รองลงมาคือ พ.ศ. 2561 จํานวน 11 เรื่อง และนอยท่ีสุด คือ 
พ.ศ. 2559 จํานวน 9 เรื่อง วาระท่ี 2.2 เรื่องสืบเนื่อง มากท่ีสุด คือ พ.ศ. 2561 จํานวน 9 เรื่อง 
รองลงมา คือ พ.ศ. 2560 จํานวน 8 เรื่อง และนอยท่ีสุด คือ พ.ศ. 2559 จํานวน 4 เรื่อง วาระท่ี 3 เรื่อง
เพ่ือพิจารณา มากท่ีสุด คือ พ.ศ. 2560 จํานวน 70 เรื่อง รองลงมา คือ พ.ศ. 2561 จํานวน 50 เรื่อง 
และนอยท่ีสุด คือ พ.ศ. 2559 จํานวน 41 เรื่อง วาระท่ี 4 รายงานผลการสอบสวน มากท่ีสุด คือ พ.ศ. 
2559 จํานวน 4 เรื่อง รองลงมา คือ พ.ศ. 2560 และ พ.ศ. 2561 จํานวน 3 เรื่อง วาระท่ี 5 เรื่องอ่ืน ๆ 
มากท่ีสุด คือ พ.ศ. 2560 จํานวน 24 เรื่อง รองลงมา คือ พ.ศ. 2559 จํานวน 12 เรื่อง และนอยท่ีสุด 
คือ พ.ศ. 2561 จํานวน 7 เรื่อง 

4. ดานระยะเวลาการดําเนินการประชุม พ.ศ. 2559 จํานวน 71 เรื่อง 
ระยะเวลารวม 1,099 นาที คิดเปน 15.48 นาทีตอเรื่อง พ.ศ. 2560 จํานวน 122 เรื่อง ระยะเวลารวม 
1,498 นาที คิดเปน 12.28 นาทีตอเรื่อง พ.ศ. 2561 จํานวน 81 เรื่อง ระยะเวลารวม 885 นาที คิดเปน 
10.93 นาทีตอเรื่อง คาเฉลี่ยระยะเวลาการประชุมตอครั้ง มากท่ีสุด คือ พ.ศ. 2559 รวม 1,099 นาที 
คิดเปน 157.00 นาทีตอครั้ง รองลงมา คือ พ.ศ. 2560 รวม 1,498 นาที คิดเปน 136.18 นาทีตอครั้ง 
และนอยท่ีสุด คือ พ.ศ. 2561 รวม 885 นาที คิดเปน 110.63 นาทีตอครั้ง 

สุมาลี ทองดี (2561) ไดทําการวิจัยเรื่อง “การวิเคราะหเนื้อหารายงานการประชุม
คณะกรรมการประจําคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยทักษิณ ระหวางป พ.ศ. 255-
2559” ซ่ึงเปนงานวิจัยท่ีไดรับสนับสนุนงบประมาณจากงบประมาณเงินรายได คณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร มหาวิทยาลัยทักษิณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือ 
1) ศึกษาเนื้อหาเชิงกระบวนการการประชุมคณะกรรมการประจําคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
มหาวิทยาลัยทักษิณ ประกอบดวยกระบวนการกอนการประชุม (Pre Meeting) ระหวางการประชุม (In 
Meeting) และหลังการประชุม (Post Meeting) 2) การวิเคราะหเนื้อหาเชิงสาระ ท้ัง 5 วาระ 3) ศึกษา
ความสอดคลองของเนื้อหาเชิงสาระกับอํานาจ และหนาท่ีของคณะกรรมการประจําคณะฯ และ 4) 
ศึกษาแนวโนมการเปลี่ยนแปลงเนื้อหาเชิงสาระระหวางป พ.ศ. 2554-2559 จํานวน 93 ฉบับ 3,915 
เนื้อหา เครื่องมือท่ีใช ในการเก็บขอมูลเปนแบบการบันทึกและวิเคราะหขอมูลเนื้อหาการประชุม
คณะกรรมการประจําคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยทักษิณ ประกอบดวยเนื้อหา
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ตางๆ 2 ตอน คือเนื้อหาเชิงกระบวนการประชุม และเนื้อหาเชิงสาระการประชุม จากเครื่องมือท่ีผาน
การหาความเท่ียงตรงโดยใหผูทรงคุณวุฒิท่ีเก่ียวของกับการประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ ใน
มหาวิทยาลัยทักษิณ จํานวน 5 คน ตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิงเนื้อหาแตละดานตามอํานาจและหนาท่ี
ของคณะกรรมการประจําคณะฯ ดวยวิธีหาสัมประสิทธิ์ความสอดคลอง โดยใชสถิติในการวิเคราะห
ขอมูลคือ คาความถ่ี (Frequency) คารอยละ (Percentage) และการวิเคราะหคาความชัน (Slope) 
โดยผลการวิจัยพบวา เนื้อหาเชิงกระบวนการกอนการประชุม (Pre Meeting) สวนใหญทําหนังสือ
เชิญประชุม/แจงใหเสนอวาระ และจัดทําวาระ/เอกสารประชุมกอนการประชุม 3 สัปดาห มีการเสนอ
วาระภายในสัปดาหท่ี 2 ของเดือนท่ีประชุม ขออนุญาตจัดประชุม/อนุมัติเบิกคาใชจายในการประชุม 
และการสงวาระ/เอกสารประชุมใหคณะกรรมการกอนการประชุม 1 สัปดาห และมีการตรวจสอบความ
เรียบรอยของหองและอุปกรณในหองประชุมกอนการประชุม 1 ชั่วโมง กระบวนการระหวางการ
ประชุม (In Meeting) สวนใหญคณบดี เปนประธาน มีวาระการประชุม 4 วาระ เริ่มประชุมเวลา 
13.00 น. เลิกประชุม เวลา 15.00 น. โดยใชเวลาประชุมประมาณ 2 ชั่วโมง ผูเขาประชุม จํานวน 13 
คน โดยผูชวยเลขาท่ีประชุมฯ ท่ีไดรับมอบหมายเปนผูจดบันทึกการประชุมทุกครั้ง โดยดําเนินการ
ประชุมตามวาระท่ีกําหนด และมีการสรุปประเด็นการประชุมทุกวาระ กระบวนการหลังการประชุม 
(Post Meeting) สวนใหญแจงมติท่ีประชุม (ยังไมรับรอง) ภายใน 1 วันหลังการประชุมทําเอกสารเบิก
คาใชจายในการประชุมในวันจัดประชุม จัดทํารายงานและมติยอการประชุมภายใน 2 วันหลังการ
ประชุม สวนการแจงเวียนรับรองรายงานการประชุมไมแนนอน โดยมีการติดตามผลการดําเนินงานตาม
มติท่ีประชุมหลังการประชุม 3 สัปดาห 

เนื้อหาเชิงสาระตามวาระการประชุม พบวา เนื้อหาเชิงสาระตามวาระท่ี 1 เรื่องแจงเพ่ือทราบ 
สวนใหญเก่ียวกับการปฏิบัติหนาท่ีอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวกับภารกิจของสวนงานวิชาการตามท่ีสภามหาวิทยาลัย
หรืออธิการบดีมอบหมายเรื่องแจงใหทราบ วาระท่ี 2 เรื่องพิจารณารับรองรายงานการประชุมเปนการ
รับรองและแกไขรายงาน การประชุมครั้งท่ีผานมา โดยสวนใหญรับรองเก่ียวกับการใหคําปรึกษาและ
เสนอขอคิดเห็นตอหัวหนาสวนงานวิชาการดานการเรียนการสอน และมีการแกไขรายงานการประชุม
เก่ียวกับการพิจารณาหลักสูตรและรายละเอียดเก่ียวกับหลักสูตรเพ่ือเสนอตอสภาวิชาการเก่ียวกับการ
ปรับปรุงหลักสูตร วาระท่ี 3 เรื่องสืบเนื่อง สวนใหญเปนการพิจารณาวางระเบียบและออกประกาศเพ่ือ
การบริหารงานภายในสวนงานวิชาการหรือเพ่ือเสนอตอสภามหาวิทยาลัยเก่ียวกับการวิจัย วาระท่ี 4 
เรื่องพิจารณา และวาระท่ี 5 เรื่องอ่ืน ๆ สวนใหญเปนการใหคําปรึกษาและเสนอขอคิดเห็นตอหัวหนา
สวนงานวิชาการเก่ียวกับการเรียนการสอน ความสอดคลองของเนื้อหาเชิงสาระกับอํานาจและหนาท่ี
ของคณะกรรมการประจําคณะฯ สวนใหญมีความสอดคลองเก่ียวของกับภารกิจสวนงานวิชาการตามท่ี
สภามหาวิทยาลัยหรืออธิการบดีมอบหมาย และแนวโนมการเปล่ียนแปลงเนื้อหาเชิงสาระสวนใหญมี
แนวโนมเพ่ิมมากข้ึนในเรื่องเก่ียวกับการเรียนการสอน ในทางกลับกันเรื่องการรับรองรายงานการประชุม
มีแนวโนมลดลง  



บทท่ี 3 
วิธีการวิเคราะห 

 
 การวิเคราะหการจัดประชุมคณะกรรมการประจําคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร ระหวางป พ.ศ. 2562-2564 ผูวิเคราะหได
เก็บรวบรวมขอมูลท่ีปฏิบัติจริง และสภาพปญหา อุปสรรค ในการปฏิบัติงานการจัดประชุม
คณะกรรมการประจําคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยา
เขตสกลนคร มาวิเคราะหขอมูลเพ่ือไปสูแนวปฏิบัติท่ีดีในการดําเนินงานการจัดประชุมคณะกรรมการ
ประจําคณะไดอยางมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชนสูงสุดตอ คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี เพ่ือได
ขอมูลท่ีใชเปนแนวทางในการพัฒนางานการจัดประชุมคณะกรรมการประจําคณะท่ีจะสนับสนุนในการ
ปฏิบัติงานเกิดประสิทธิภาพมากข้ึนตอไป ดังนี้ 
 

3.1 ข้ันตอนการดําเนินงาน 
3.2 ประชากรและกลุมตัวอยาง 
3.3 เครื่องมือท่ีใชในการวิเคราะห 
3.4 การเก็บรวบรวมขอมูล 
3.5 สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล 
3.6 การวิเคราะหขอมูลและการนําเสนอ 
3.7 เทคนิคท่ีนํามาใชการวิเคราะห 

 
3.1  ข้ันตอนการดําเนินงาน 

ผูวิเคราะหดําเนินการตามข้ันตอน ดังตอไปนี้ 
 3.1.1 ศึกษาปญหาดานการปฏิบัติงาน 
 3.1.2 กําหนดหัวขอและพิจารณาปญหา 
 3.1.3 กําหนดวัตถุประสงคการวิเคราะห 
 3.1.4 ศึกษา คนหาเอกสารและงานวิเคราะห/วิจัยท่ีเก่ียวของ 
 3.1.5 ออกแบบการวิเคราะห 
 3.1.6 เก็บรวบรวมขอมูล 
 3.1.7 วิเคราะหขอมูล 
 3.1.8 นําเสนอผลการวิเคราะหขอมูล 
 3.1.9 สรุปผลการวิเคราะหและขอเสนอแนะ 
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3.2  ประชากรและกลุมตัวอยาง 

         ประชากร   
ประชากรท่ีใชในการวิเคราะห คือ รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะ

อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร ตั้งแต ป พ.ศ. 
2562 พ.ศ. 2563 และพ.ศ. 2564 จํานวน 24 ฉบับ และบันทึกการเบิกจายคาใชจายสําหรับการประชุม
คณะกรรมการประจําคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ตั้งแต ป พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 และ พ.ศ. 
2564 จํานวน 24 ฉบับ 
   กลุมตัวอยาง   

ใชประชากรท้ังหมดเปนกลุมตัวอยาง 
 

3.3  เครื่องมือท่ีใชในการวิเคราะห 

   เครื่องมือท่ีใชในการเก็บรวบรวม เพ่ือวิเคราะหการจัดประชุมคณะกรรมการประจําคณะ
อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร ไดจัดเก็บใน
รูปแบบตารางดวยโปรแกรมสําเร็จรูป Microsoft Excel ซ่ึงจัดเก็บขอมูลเรื่องการเขารวมประชุม 
งบประมาณท่ีใช จํานวนระเบียบวาระการประชุมท่ีนําเสนอ และเวลาเริ่มตน และเวลาสิ้นสุดการประชุม 
ประจําป พ.ศ 2562-2564   
 
3.4  การเก็บรวบรวมขอมูล 

 ผูวิเคราะหไดเก็บรวบรวมขอมูลจากเอกสารรายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะ
อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร ซ่ึงแสดง
รายการ วันประชุม ครั้งท่ีการประชุม ปท่ีประชุม จํานวนผูเขาประชุม จํานวนผูไมมาประชุม ระยะเวลา
เริ่มตน และระยะเวลาสิ้นสุดการประชุม จํานวนระเบียบวาระการประชุม เอกสารการเบิกคาใชจาย ซ่ึง
แสดงคาตอบแทนกรรมการ (คาเบี้ยประชุม) คาใชจายการประชุม ประจําป พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 
และพ.ศ. 2564 
   
3.5 สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล 

 ผูวิเคราะหทําการวิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติเชิงพรรณา ใชเกณฑมาตรฐาน(Standard 
Technique) และใชโปรแกรมสําเร็จรูป Microsoft Excel ในการวิเคราะห คํานวณคาตางๆ ไดแก 
 ค า เฉลี่ ย  (Average)  ของระยะเวลาท่ี ใช ในการประชุมตอจํ านวนวาระการประชุม               
จากสตูรคํานวณ 
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 รอยละ (Percent) เปนสัดสวนระหวางจํานวนผูเขารวมประชุมกับจํานวนครั้งการประชุม
ท้ังหมด สัดสวนงบประมาณคาตอบแทน (คาเบี้ยประชุม)กับจํานวนครั้งการประชุม และสัดสวน
งบประมาณคาใชจายการจัดประชุมกับจํานวนครั้งการประชุม จากสูตรคํานวณ 

 

 
3.6 การวิเคราะหขอมูลและการนําเสนอ 

 ผูวิเคราะหไดดําเนินการวิเคราะหขอมูลจากขอมูลจริงในการจัดประชุมโดยวิเคราะหขอมูลรวม 
4 เรื่อง คือ 1. จํานวนกรรมการประจําคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ท่ีเขารวมประชุม 2. จํานวน
งบประมาณคาใชจายในการจัดประชุม 3. จํานวนระเบียบวาระการประชุม และ 4. จํานวนระยะเวลาท่ี
ใชในการจัดประชุม ซ่ึงผูวิเคราะหใชโประแกรมสําเร็จรูป Microsoft Excel ในการประมวลผล และให
แสดงขอมูลรูปแบบตาราง และในรูปแบบแผนภูมิ 
 
3.7. เทคนิคท่ีนํามาใชการวิเคราะห 

           วิ เคราะหนําเทคนิคการเปรียบเทียบขอมูล (Comparative Techniques) มาใชในการ
วิเคราะหซ่ึงเปนการเปรียบเทียบเชิงปริมาณ ของขอมูล 2 กลุมข้ึนไป มีวิธีการดังนี้ 
 1. นําขอมูลท่ีเก็บรวบรวมมาจําแนกประเภท ไดแก จํานวนกรรมการประจําคณะ ท่ีเขารวม
ประชุม จํานวนงบประมาณคาตอบแทน (คาเบี้ยประชุม) จํานวนงบประมาณหมวดคาใชจายการจัด
ประชุมคณะกรรมการประจําคณะ จํานวนวาระการประชมุ และระยะเวลาการประชุม 
 2. จัดทําตารางแสดงความสัมพันธของขอมูลเชิงปริมาณจําแนกตามจํานวนกรรมการประจํา
คณะ ท่ีเขารวมประชุม จํานวนงบประมาณคาตอบแทน (คาเบี้ยประชุม) จํานวนงบประมาณหมวด
คาใชจายการจัดประชุมคณะกรรมการประจําคณะ จํานวนวาระการประชุม และระยะเวลาการประชุม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บทท่ี 4 
ผลการวิเคราะห 

 
ผูวิเคราะหไดนําขอมูลการดําเนินการประชุมคณะกรรมการประจําคณะอุตสาหกรรมและ

เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร ระหวางป พ.ศ. 2562 พ.ศ. 
2563 และ พ.ศ. 2564 เปนขอมูลในการวิเคราะหฯ โดยผูวิเคราะหไดดําเนินการวิเคราะหเชิงพรรณา
จากขอมูลจริงแยกเปนรายป ซ่ึงมี 4 ดาน ดังนี้ 

4.1  ดานจํานวนครั้งการเขาประชุม 

  การประชุมคณะกรรมการประจําคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร กําหนดใหมีการประชุมเดือนละ 1 ครั้ง ในวันพุธท่ีสามของเดือน 
เวลา 13.30 น. เวนแตเปนวันหยุดนักขัตฤกษใหกําหนดเปนวันพุธสัปดาหท่ีสี่ของเดือนนั้นหรือแลวแต 
กรรมการประจําคณะกําหนด โดยใหจัดทําปฎิทินการประชุมเปนรายป ท้ังนี้ หากไมมีประเด็นท่ีจะตอง
พิจารณาเรงดวนอาจงดประชุม หรือใหเลื่อนกําหนดการได แลวแตกรณี องคประกอบกรรมการประจํา
คณะ ประกอบดวย  

(1)  ประธานกรรมการ ไดแก คณบดี 
(2)  กรรมการโดยตําแหนง ไดแก  รองคณบดี  และหัวหนาสาขาวิชาหรือหัวหนาสวน

ราชการท่ีเรียกชื่ออยางอ่ืนท่ีมีฐานะเทียบเทาสาขาวิชา (ถามี) 
(3)  กรรมการ 3 – 5 คน ซ่ึงมาจากคณาจารยประจําคณะ 
(4)  กรรมการ 3 – 5 คน  มาจากผูทรงคุณวุฒิ 
(5)  ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาในคณะคนหนึ่งทําหนาท่ีเปนเลขานุการ 

และอาจแตงตั้งผูชวยเลขานุการดวยก็ได 
 
4.2 ดานงบประมาณการจัดประชุม โดยแยกเปน 3 หมวด ดังนี ้

4.2.1 หมวดคาตอบแทน คือ คาเบี้ยประชุม การจายเบี้ยประชุมจะปฏิบัติตามระเบียบ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานวาดวยการจายเบี้ยประชุมกรรมการและอนุกรรมการ พ.ศ. 
2561 และประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เรื่อง  อัตราเบี้ยประชุมกรรมการและ
คาใชจายอ่ืนท่ีเก่ียวของ ดังรายละเอียดตอไปนี้ 

ในท่ีนี้จะกลาวถึงเฉพาะสวนท่ีเก่ียวของ คือ  คณะกรรมการประจําคณะ 
(1)  ประธานกรรมการ   ไดรับเบี้ยประชุมอัตราไมเกิน 1,000 บาท/ครั้ง 
(2)  กรรมการภายนอก ไดรับเบี้ยประชุมอัตราไมเกิน 1,000 บาท/ครั้ง 
(3)  กรรมการภายใน ไดรับเบี้ยประชุมอัตราไมเกิน    500 บาท/ครั้ง 
(4)  เลขานุการ  ไดรับเบี้ยประชุมอัตราไมเกิน    500 บาท/ครั้ง 
(5)  ผูชวยเลขานุการ ไดรับเบี้ยประชุมอัตราไมเกิน    500 บาท/ครั้ง 
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4.2.2  หมวดคาใชสอย คือ คาเดินทางไปปฏิบัติงานสําหรับกรรมการผูทรงคุณวุฒิภายนอก (คา
เบี้ยเลี้ยง คาท่ีพัก คาพาหนะ และคาอาหารวางและเครื่องดื่ม ใหเบิกตามระเบียบกระทรวงการคลัง วา
ดวยการเบิกคาใชจายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ. 2550 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2554 
และหลักการเบิกจายเงินคาอาหารวางและเครื่องดื่มตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด 

4.2.3  หมวดคาวัสดุ คือ คาใชจายในการดําเนินงานจัดทําเอกสารประกอบการประชุม ไดแก 
คากระดาษ คาวัสดุอุปกรณท่ีเก่ียวของ คาถายเอกสาร ใหเบิกตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการ
จัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม และตามท่ีมหาวิทยาลัย
กําหนด 
 
4.3 ดานจํานวนระเบียบวาระการประชุม 

 ตามท่ีคณะกรรมการประจําคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ไดมีหนาท่ีในการบริหาร
และกําหนดนโยบายและแนวทางการดําเนินงานใหเปนไปตามพันธกิจของคณะ และไดกําหนดแนว
ปฏิบัติสําหรับการจัดทําระเบียบวาระการประชุม ไวดังนี้ 

 4.3.1 ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องปรานแจงใหทราบ 
 4.3.2 ระเบียบวาระท่ี 2 รับรองรายงานการประชุม ครั้งท่ีผานมา 
 4.3.3 ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งท่ีผานมา 
 4.3.4 ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องเสนอเพ่ือทราบ 
 4.3.5 ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา 
 4.3.6 ระเบียบวาระท่ี 6 เรื่องอ่ืนๆ 
 

4.4 ดานระยะเวลาดําเนินการประชุม 

 กําหนดใหมีการประชุมเดือนละ 1 ครั้ง ในวันพุธท่ีสามของเดือน เวลา 13.30 น. เวน
แตเปนวันหยุดนักขัตฤกษใหกําหนดเปนวันพุธสัปดาหท่ีสี่ของเดือนนั้นหรือแลวแต กรรมการประจําคณะ
กําหนด โดยใหจัดทําปฎิทินการประชุมเปนรายป ท้ังนี้ หากไมมีประเด็นท่ีจะตองพิจารณาเรงดวนอาจงด
ประชุม หรือใหเลื่อนกําหนดการได แลวแตกรณี 
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 ผูวิเคราะหไดดําเนินการเก็บขอมูลรายงานการประชุมต้ังแตป พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 
และ พ.ศ. 2564 โดยวิเคราะหขอมูลเปนรายป 

4.5 ผลวิเคราะหการดําเนินการประชุมคณะกรรมประจําคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี พ.ศ.2562 

 ผูวิเคราะหไดวิเคราะหขอมูลการดําเนินการประชุมคณะกรรมการประจําคณะอุตสาหกรรมและ
เทคโนโลยี พ.ศ. 2562 ดังนี้ 

 ผูวิเคราะหไดรวบรวมขอมูลการเขาประชุมของคณะกรรมการประจําคณะอุตสาหกรรมและ
เทคโนโลยี ดวยโปรแกรมสําเร็จรูป Excel โดยแยกตามองคประกอบของคณะกรรมการ ดังนี้ 

ตารางท่ี 1  แสดงจํานวนกรรมการประจําคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ท่ีเขารวมประชุมประจําป 
พ.ศ. 2562 จําแนกตามองคประกอบคณะกรรมการและจํานวนการเขารวมประชุม 

                                                                                  หนวย : คน, ครั้ง 

องคประกอบคณะกรรมการ 
กรรมการ 

(คน) 

การเขารวมประชุม (คน) 

จํานวน 
(ครั้ง) ครั้ง

ที่ 1 
ครั้ง
ที่ 2 

ครั้ง
ที่ 3 

ครั้ง
ที่ 4 

ครั้ง
ที่ 5 

ครั้ง
ที่ 6 

ครั้ง
ที่ 7 

ครั้ง
ที่ 8 

ครั้ง
ที่ 9 

ครั้ง
ที่ 
10 

ครั้ง
ที่ 
11 

ประธาน 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 10 

ผูทรงคุณวุฒิภายนอก 4 3 3 2 4 4 1 3 3 3 2 4 11 

ผูทรงคุณวุฒิภายใน 5 2 4 4 1 3 4 3 3 5 3 5 11 

กรรมการ (รองคณบดี /
หน.สาขา) 

12 11 11 12 12 8 11 12 9 12 12 9 11 

เลขานุการ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11 

ผูชวยเลขานุการ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11 

องคประกอบกรรมการตอการประชมุ 
(คน) 

24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 

 
จํานวนผูเขารวมประชุม 24 19 21 21 20 18 19 20 18 23 20 21 

คิดเปนรอยละ 100 79 88 88 83 75 79 83 75 96 83 88 

 จากตารางท่ี 1  พบวา การประชุมประจําป พ.ศ. 2562 มีการประชุมจํานวน 11 ครั้ง ผูเชา
รวมประชุมมากท่ีสุด คือ ครั้งท่ี 9 จํานวน 23 คน คิดเปนรอยละ 96 รองลงมา คือ ครั้งท่ี 2 ครั้งท่ี 3 
และครั้งท่ี 11 จํานวน 21 คน คิดเปนรอยละ 88 ครั้งท่ี 4 ครั้งท่ี 7 และครั้งท่ี 10 จํานวน 20 คน คิด
เปนรอยละ 83 ครั้งท่ี 1 และครั้งท่ี 6 จํานวน 19 คน คิดเปนรอยละ 79 และนอยท่ีสุด คือ ครั้งท่ี 5 และ
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ครั้งท่ี 8 จํานวน 18 คน คิดเปนรอยละ 75 และผูวิเคราะหไดวิเคราะหการเขารวมประชุมของกรรมการ
ประเภทตาง ๆ ดังนี้ 

 ประธาน เขารวมประชุม จํานวน 10 ครั้ง และไมสามารถเขารวมประชุมไดเนื่องจากติดภารกิจ 
จํานวน 1 ครั้ง โดยไดมอบหมายใหกรรมการปฏิบัติหนาท่ีแทนประธานในท่ีประชุม ในครั้งท่ี 7         
มอบหมายใหรองคณบดีปฏิบัติหนาท่ีแทนฯ 

 ผูทรงคุณวุฒิภายนอก ไมสามารถเขารวมประชุมครบท้ัง 4 คน รวม 8 ครั้ง โดยอธิบายได ดังนี้ 
  เขารวมประชุมจํานวน 4 คน จํานวน 3 ครั้ง ในครั้งท่ี 4 ครั้งท่ี 5 และครั้งท่ี 11 
  เขารวมประชุมจํานวน 3 คน จํานวน 5 ครั้ง ในครั้งท่ี 1 ครั้งท่ี 2 ครั้งท่ี 7 ครั้งท่ี 8 
และครั้งท่ี 9 
  เขารวมประชุมจํานวน 2 คน จํานวน 3 ครั้ง ในครั้งท่ี 3 และครั้งท่ี 10 
  เขารวมประชุมจํานวน 1 คน จํานวน 1 ครั้ง ในครั้งท่ี 6 

 ผูทรงคุณวุฒิภายใน ไมสามารถเขารวมประชุมครบท้ัง 5 คน รวม 9 ครั้ง โดยอธิบายได ดังนี้ 
  เขารวมประชุมจํานวน 5 คน จํานวน 2 ครั้ง ในครั้งท่ี 9 และครั้งท่ี 11 
  เขารวมประชุมจํานวน 4 คน จํานวน 3 ครั้ง ในครั้งท่ี 2 ครั้งท่ี 3 และครั้งท่ี 6 
  เขารวมประชุมจํานวน 3 คน จํานวน 4 ครั้ง ในครั้งท่ี 5 ครั้งท่ี 7 ครั้งท่ี 8 และ           
ครั้งท่ี 10 
  เขารวมประชุมจํานวน 2 คน จํานวน 1 ครั้ง ในครั้งท่ี 1 
  เขารวมประชุมจํานวน 1 คน จํานวน 1 ครั้ง ในครั้งท่ี 4 

 กรรมการ (รองคณบดี/หัวหนาสาขา) ไมสามารถเขารวมประชุมครบท้ัง 12 คน รวม 5 ครั้ง 
โดยอธิบายได ดังนี้ 
  เขารวมประชุมจํานวน 12 คน จํานวน 5 ครั้ง ในครั้งท่ี 3 ครั้งท่ี 4 ครั้งท่ี 7 ครั้งท่ี 9 
และครั้งท่ี 10 
  เขารวมประชุมจํานวน 11 คน จํานวน 3 ครั้ง ในครั้งท่ี 1 ครั้งท่ี 2 และครั้งท่ี 6 
  เขารวมประชุมจํานวน 9 คน จํานวน 2 ครั้ง ในครั้งท่ี 8 และครั้งท่ี 11 
  เขารวมประชุมจํานวน 8 คน จํานวน 1 ครั้ง ในครั้งท่ี 5 

 เลขานุการ สามารถเขารวมประชุมครบท้ัง 11 ครั้ง 

 ผูชวยเลขานุการ สามารถเขารวมประชุมครบท้ัง 11 ครั้ง  
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แผนภูมิท่ี 1 แสดงจํานวนกรรมการท่ีเขารวมประชุมคณะกรรมการประจําคณะอุตสาหกรรมและ  
               เทคโนโลยี พ.ศ. 2562 
           

 

แผนภูมิท่ี 2  แสดงรอยละของจํานวนกรรมการท่ีเขารวมประชุมคณะกรรมการประจําคณะ 
                อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี พ.ศ. 2562 
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ตารางท่ี 2 แสดงงบประมาณหมวดคาตอบแทน (คาเบี้ยประชุม) กรรมการประจําคณะอุตสาหกรรม
และเทคโนโลยี พ.ศ. 2562 จําแนกตามองคประกอบของคณะกรรมการและอัตราเบี้ย
ประชุม 

          หนวย : บาท 

องคประกอบ
คณะกรรมการ 

เบี้ยประชุม (บาท) 

ครั้งที่ 
1 

ครั้งที่ 
2 

ครั้งที่ 
3 

ครั้งที่ 
4 

ครั้งที่ 
5 

ครั้งที่ 
6 

ครั้งที่ 
7 

ครั้งที่ 
8 

ครั้งที่ 
9 

ครั้งที่ 
10 

ครั้งที่ 
11 

ป 
2562 

งบประมาณการ
ประชุมตอครั้ง 

(บาท) 

14,500 14,500 14,500 14,500 14,500 14,500 14,500 14,500 14,500 14,500 14,500 159,500 

ประธาน 
1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 0 1,000 1,000 1,000 1,000 10,000 

ผูทรงคุณวุฒิ
ภายนอก 

3,000 3,000 2,000 4,000 4,000 1,000 3,000 3,000 3,000 2,000 4,000 32,000 

ผูทรงคุณวุฒิ
ภายใน 

1,000 2,000 2,000 500 1,500 2,000 1,500 1,500 2,500 1,500 2,500 18,500 

กรรมการ (รอง
คณบดี /หน.
สาขา) 

5,500 5,500 6,000 6,000 4,000 5,500 6,000 4,500 6,000 6,000 4,500 59,500 

เลขานุการ 
500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 5,500 

ผูชวยเลขานุการ 
500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 5,500 

รวมการจายเบีย้
ประชุมตอครั้ง 
(บาท) 

                 
11,500  

                  
12,500  

                  
12,000  

                  
12,500  

          
11,500  

                  
10,500  

                
11,500  

         
11,000  

         
13,500  

         
11,500  

         
13,000  

        
131,000  

 จากตารางท่ี  2  พบวา ในป  พ.ศ. 2562 มีการดําเนินการจัดประชุม จํานวน 11 ครั้ง 
งบประมาณคาใชจายหมวดคาตอบแทน (คาเบี้ยประชุม) รวมท้ังป 131,000 บาท โดยกรรมการท่ีปฏิบัติ
หนาท่ีแทนประธานจะไดรับคาตอบแทนเทากับอัตราคาเบี้ยประชุมของกรรมการ (รองคณบดี/หน.สาขา) 
 คาเบี้ยประชุมตอครั้ง มากท่ีสุด คือ ครั้งท่ี 9 จํานวนเงิน 13,500 บาท รองลงมาคือ ครั้งท่ี 11 
จํานวนเงิน 13,000 บาท ครั้งท่ี 2 ครั้งท่ี 4 จํานวนเงิน 12,500 บาท ครั้งท่ี 3 จํานวนเงิน 12,000 บาท 
ครั้งท่ี 1 ครั้งท่ี 5 ครั้งท่ี 7 ครั้งท่ี 10 จํานวนเงิน 11,500 บาท ครั้งท่ี 8 จํานวนเงิน 11,000 บาท และ
นอยท่ีสุดคือ ครั้งท่ี 6 จํานวนเงิน 10,500 บาท 
  คาเบี้ยประชุมกรรมการ มากท่ีสุด คือ กรรมการ (รองคณบดี/หน.สาขา) จํานวนเงิน 59,500 
บาท รองลงมา คือ ผูทรงคุณวุฒิภายนอก จํานวนเงิน 32,000 บาท ผูทรงคุณวุฒิภายใน จํานวนเงิน 
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18,500 บาท ประธาน จํานวนเงิน 10,000 บาท และนอยท่ีสุด คือ เลขานุการ และผูชวยเลขานุการ 
จํานวน 5,500 บาท 
 
ตารางท่ี 3 แสดงรอยละของงบประมาณหมวดคาตอบแทน (คาเบี้ยประชุม) กรรมการประจําคณะ

อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี พ.ศ. 2562 จําแนกตามองคประกอบคณะกรรมการและรอยละ
การจายเบี้ยประชุม 

                   หนวย : รอยละ 

องคประกอบ
คณะกรรมการ 

เบี้ยประชุม (รอยละ) 

ครั้งที่ 
1 

ครั้งที่ 
2 

ครั้งที่ 
3 

ครั้งที่ 
4 

ครั้งที่ 
5 

ครั้งที่ 
6 

ครั้งที่ 
7 

ครั้งที่ 
8 

ครั้งที่ 
9 

ครั้งที่ 
10 

ครั้งที่ 
11 

ป 
2562 

ประธาน 
                    

6.90  
                     

6.90  
                     

6.90  
                     

6.90  
              

6.90  
                     

6.90  
                      
-    

             
6.90  

             
6.90  

             
6.90  

             
6.90  

             
6.90  

ผูทรงคุณวุฒิภายนอก 
                   

20.69  
                    

20.69  
                   

13.79  
                    

27.59  
            

27.59  
                     

6.90  
                   

6.90  
           

20.69  
           

20.69  
           

13.79  
           

27.59  
          

18.81  

ผูทรงคุณวุฒิภายใน 
                    

6.90  
                    

13.79  
                   

13.79  
                     

3.45  
            

10.34  
                    

13.79  
                 

13.79  
           

10.34  
           

17.24  
           

10.34  
           

17.24  
           

11.91  

กรรมการ (รองคณบดี /
หน.สาขา) 

                   
37.93  

                    
37.93  

                   
41.38  

                   
41.38  

            
27.59  

                    
37.93  

                 
37.93  

           
31.03  

           
41.38  

           
41.38  

           
31.03  

           
36.99  

เลขานุการ 
                    

3.45  
                     

3.45  
                     

3.45  
                     

3.45  
              

3.45  
                     

3.45  
                   

3.45  
             

3.45  
             

3.45  
             

3.45  
             

3.45  
             

3.45  

ผูชวยเลขานุการ 
                    

3.45  
                     

3.45  
                     

3.45  
                     

3.45  
              

3.45  
                     

3.45  
                   

3.45  
             

3.45  
             

3.45  
             

3.45  
             

3.45  
             

3.45  

รอยละของการจายเบีย้
ประชุมตอครั้ง 

                   
79.31  

                   
86.21  

                   
82.76  

                   
86.21  

            
79.31  

                    
72.41  

                 
65.52  

           
75.86  

           
93.10  

           
79.31  

           
89.66  

          
80.88  

 
 จากตารางท่ี 3 พบวา ในป พ.ศ. 2562 มีการดําเนินการจัดประชุม จํานวน 11 ครั้ง รอยละ 
80.88 ของงบประมาณหมวดคาตอบแทน (คาเบี้ยประชุม) รวมของจํานวนองคประชุมคณะกรรมการท้ัง
ป 
 รอยละของคาเบี้ยประชุมตอครั้ง มากท่ีสุด คือ ครั้งท่ี 9 มีงบประมาณหมวดคาตอบแทน (คา 
เบี้ยประชุม) มากท่ีสุด รอยละ 93.10 รองลงมา คือ ครั้งท่ี 11 รอยละ 89.66 ครั้งท่ี 2 ครั้งท่ี 4 รอยละ 
86.21 ครั้งท่ี 3 รอย ละ 82.76 ครั้งท่ี 1 ครั้งท่ี 5 ครั้งท่ี 7 ครั้งท่ี 10 รอยละ 79.31 ครั้งท่ี 8 รอยละ 
75.86 และนอยท่ีสุด คือ ครั้งท่ี 6 รอยละ 72.41 
 รอยละของงบประมาณหมวดคาตอบแทน (คาเบี้ยประชุม) มากท่ีสุด คือ กรรมการ (รองคณบดี 
/หน.สาขา) รอยละ 36.99 รองลงมา คือ ผูทรงคุณวุฒิภายนอก รอยละ 18.81 ผูทรงคุณวุฒิภายใน รอย
ละ 11.91 ประธาน รอยละ 6.90 และ นอยท่ีสุด คือ เลขานุการ และผูชวยเลขานุการ รอยละ 3.45 
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ตารางท่ี 4 แสดงงบประมาณหมวดคาใชสอยการจัดการประชุมกรรมการประจําคณะอุตสาหกรรมและ
เทคโนโลยี พ.ศ. 2562 จําแนกตามคาพาหนะและคาอาหารวางและเครื่องดื่ม 

          หนวย : บาท 

การประชุม พ.ศ. 2562 

หมวดคาใชสอย (บาท) 
รวมหมวดคาใชสอย 

(บาท) 
คาพาหนะ (คา

เดินทาง, คาน้ํามัน
เช้ือเพลิง) (บาท) 

คาอาหารวางและ
เครื่องดื่ม (บาท) 

ครั้งท่ี 1 361 665 1,026 

ครั้งท่ี 2 448 735 1,183 

ครั้งท่ี 3 896 735 1,631 

ครั้งท่ี 4 896 700 1,596 

ครั้งท่ี 5 896 630 1,526 

ครั้งท่ี 6 0 665 665 

ครั้งท่ี 7 896 700 1,596 

ครั้งท่ี 8 1,344 595 1,939 

ครั้งท่ี 9 1,344 805 2,149 

ครั้งท่ี 10 448 700 1,148 

ครั้งท่ี 11 1,344 735 2,079 

รวม (บาท)     8,873   7,665     16,538  

 
 จากตารางท่ี 4 พบวา ในป  พ.ศ. 2562 มีการดําเนินการจัดประชุม จํานวน 11 ครั้ ง 
งบประมาณหมวดคาใชสอยการจัดการประชุมกรรมการประจําคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี รวม 
16,538 บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 งบประมาณหมวดคาใชสอย มากท่ีสุด คือ ครั้งท่ี 9 จํานวนเงิน 2,149 บาท รองลงมา คือ ครั้ง
ท่ี 11 จํานวนเงิน 2,079 บาท ครั้งท่ี 8 จํานวนเงิน 1,939 บาท ครั้งท่ี 3 จํานวนเงิน 1,631 บาท ครั้งท่ี 
4 ครั้งท่ี 7 จํานวนเงิน 1,596 ครั้งท่ี 5 จํานวนเงิน 1,526 บาท ครั้งท่ี 2 จํานวนเงิน 1,183 บาท ครั้งท่ี 
10 จํานวนเงิน 1,148 บาท ครั้งท่ี 1 จํานวนเงิน 1,026 บาท และนอยท่ีสุด คือ ครั้งท่ี 6 จํานวนเงิน 
665 บาท 
 คาพาหนะ (คาเดินทาง, คาน้ํามันเชื้อเพลิง) มากท่ีสุด คือ ครั้งท่ี 8 ครั้งท่ี 9 ครั้งท่ี 11 จํานวน
เงิน 1,344 บาท รองลงมา คือ ครั้งท่ี 3 ครั้งท่ี 4 ครั้งท่ี 5 ครั้งท่ี 7 จํานวนเงิน 896 บาท ครั้งท่ี 2 ครั้งท่ี 
10 จํานวนเงิน 448 บาท และนอยท่ีสุด คือ ครั้งท่ี 6 จํานวนเงิน 0 บาท 
 คาอาหารวางและเครื่องดื่ม มากท่ีสุด คือ ครั้งท่ี 9 จํานวนเงิน 805 บาท รองลงมา คือ ครั้งท่ี 2 
ครั้งท่ี 3 ครั้งท่ี 11 จํานวนเงิน 735 บาท ครั้งท่ี 4 ครั้งท่ี 7 ครั้งท่ี 10 จํานวนเงิน 700 บาท ครั้งท่ี 1 ครั้ง
ท่ี 6 จํานวนเงิน 665 บาท ครั้งท่ี 5 จํานวนเงิน 630 บาท และนอยท่ีสุด คือ ครั้งท่ี 8 จํานวนเงิน 595 
บาท 
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ตารางท่ี 5  แสดงรอยละงบประมาณหมวดคาใชสอยการจัดการประชุมกรรมการประจําคณะ
อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี พ.ศ. 2562 จําแนกตามคาพาหนะและคาอาหารวางและ
เครื่องดื่ม 

                   หนวย : รอยละ 

การประชุม พ.ศ. 2562 

หมวดคาใชสอย (รอยละ) 

รวมหมวดคาใชสอย 
คาพาหนะ (คา

เดินทาง, คาน้ํามัน
เช้ือเพลิง) 

คาอาหารวางและ
เครื่องดื่ม 

ครั้งท่ี 1 35.19 64.81 6.20 

ครั้งท่ี 2 37.87 62.13           7.15  

ครั้งท่ี 3 54.94 45.06           9.86  

ครั้งท่ี 4 56.14 43.86           9.65  

ครั้งท่ี 5 58.72 41.28           9.23  

ครั้งท่ี 6 0 100           4.02  

ครั้งท่ี 7 56.14 43.86           9.65  

ครัง้ท่ี 8 69.31 30.69         11.72  

ครั้งท่ี 9 62.54 37.46         12.99  

ครั้งท่ี 10 39.02 60.98           6.94  

ครั้งท่ี 11 64.65 35.35         12.57  

รวม (บาท)         53.65          46.35  100 

 
 จากตารางท่ี 5 พบวา ในป พ.ศ. 2562 มีการดําเนินการจัดประชุม จํานวน 11 ครั้ง โดยมี
รายละเอียดดังนี้ 
 รอยละของงบประมาณหมวดคาใชสอยการจัดการประชุมกรรมการประจําคณะอุตสาหกรรม
และเทคโนโลยีตอป มากท่ีสุด คือ ครั้งท่ี 9 รอยละ 12.99 รองลงมา คือ ครั้งท่ี 11 รอยละ 12.57 ครั้งท่ี 
8 รอยละ 11.72 ครั้งท่ี 3 รอยละ 9.86 ครั้งท่ี 4 ครั้งท่ี 7 รอยละ 9.65 ครั้งท่ี 5 รอยละ 9.23 ครั้งท่ี 2 
รอยละ 7.15 ครั้งท่ี 10 รอยละ 6.94 ครั้งท่ี 1 รอยละ 6.20 และนอยท่ีสุด คือ ครั้งท่ี 6 รอยละ 4.02 
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แผนภูมิท่ี 3  แสดงงบประมาณหมวดคาใชสอยการจัดการประชุมกรรมการประจําคณะอุตสาหกรรม
และเทคโนโลยี พ.ศ. 2562 

       

 
 
แผนภูมิท่ี 4 แสดงรอยละของงบประมาณหมวดคาใชสอยการจัดการประชุมกรรมการประจําคณะ

อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี พ.ศ. 2562 
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ตารางท่ี 6 แสดงงบประมาณหมวดคาวัสดุ (คาใชจายในการดําเนินงานจัดทําเอกสารประกอบการ
ประชุม) กรรมการประจําคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี พ.ศ. 2562 จําแนกตามคา
กระดาษและคาวัสดุอ่ืนๆ 

          หนวย : บาท 

การประชุม พ.ศ. 2562 
หมวดคาวัสดุ รวมหมวดคาวัสดุ 

(บาท) คากระดาษ คาวัสดุอ่ืนๆ 
ครั้งท่ี 1           616             150             766  

ครั้งท่ี 2           605             154             759  

ครั้งท่ี 3           252             148             400  

ครั้งท่ี 4           593             152             745  

ครั้งท่ี 5           259             121             380  

ครั้งท่ี 6           410             137             547  

ครั้งท่ี 7           432             142             574  

ครั้งท่ี 8           302             128             430  

ครั้งท่ี 9           994             186          1,179  

ครั้งท่ี 10           432             140             572  

ครั้งท่ี 11           353             141             494  

รวม (บาท)         5,248          1,599          6,846  

จากตารางท่ี 6 พบวา ในป  พ.ศ. 2562 มีการดําเนินการจัดประชุม จํานวน 11 ครั้ ง 
งบประมาณหมวดคาวัสดุ (คาใชจายในการดําเนินงานจัดทําเอกสารประกอบการประชุม) กรรมการ
ประจําคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี รวม 6,846 บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 งบประมาณหมวดคาวัสดุ (คาใชจายในการดําเนินงานจัดทําเอกสารประกอบการประชุม) มาก
ท่ีสุด คือ ครั้งท่ี 9 จํานวนเงิน 1,179 บาท รองลงมา คือ ครั้งท่ี 1 จํานวนเงิน 766 บาท ครั้งท่ี 2 จํานวน
เงิน 759 บาท ครั้งท่ี 4 จํานวนเงิน 745 บาท ครั้งท่ี 7 จํานวนเงิน 574 บาท ครั้งท่ี 10 จํานวนเงิน 572 
บาท ครั้งท่ี 6 จํานวนเงิน 547 บาท ครั้งท่ี 11 จํานวนเงิน 494 บาท ครั้งท่ี 8 จํานวนเงิน 430 บาท ครั้ง
ท่ี 3 จํานวนเงิน 400 บาท และนอยท่ีสุด คือ ครั้งท่ี 5 จํานวนเงิน 380 บาท 
 คากระดาษ มากท่ีสุด คือ ครั้งท่ี 9 จํานวนเงิน 994 บาท รองลงมา คือ ครั้งท่ี 1 จํานวนเงิน 
616 บาท ครั้งท่ี 2 จํานวนเงิน 605 บาท ครั้งท่ี 4 จํานวนเงิน 593 บาท ครั้งท่ี 7 ครั้งท่ี 10 จํานวนเงิน 
432 บาท ครั้งท่ี 6 จํานวนเงิน 410 บาท ครั้งท่ี 11 จํานวนเงิน 353 บาท ครั้งท่ี 8 จํานวนเงิน 302 
บาท ครั้งท่ี 5 จํานวนเงิน 259 บาท และนอยท่ีสุด คือ ครั้งท่ี 3 จํานวนเงิน 252 บาท 
 คาวัสดุอ่ืนๆ (คากระดาษเอ4 สี,ลิ้นแฟม, กระดาษสต๊ิกเกอรใส ฯลฯ) มากท่ีสุด คือ ครั้งท่ี 9 
จํานวนเงิน 186 บาท รองลงมา คือ ครั้งท่ี 2 จํานวนเงิน 154 บาท ครั้งท่ี 4 จํานวนเงิน 152 บาท ครั้งท่ี 
1 จํานวนเงิน 150 บาท ครั้งท่ี 3 จํานวนเงิน 148 บาท  ครั้งท่ี 7 จํานวนเงิน 142 บาท ครั้งท่ี 11 
จํานวนเงิน 141 บาท ครั้งท่ี 10 จํานวนเงิน 140 บาท ครั้งท่ี 6 จํานวนเงิน 137 บาท ครั้งท่ี 8 จํานวน
เงิน 128 บาท และนอยท่ีสุด คือ ครั้งท่ี 5 จํานวนเงิน 121 บาท 
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ตารางท่ี 7 แสดงรอยละของงบประมาณหมวดคาวัสดุ (คาใชจายในการดําเนินงานจัดทําเอกสาร
ประกอบการประชุม) กรรมการประจําคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี พ.ศ. 2562 จําแนก
ตามคากระดาษและคาวัสดุอ่ืนๆ 

                   หนวย : รอยละ 

การประชุม พ.ศ. 2562 
หมวดคาวัสดุ (รอยละ) 

รวมหมวดคาวัสดุ 
คากระดาษ คาวัสดุอ่ืนๆ 

ครั้งท่ี 1 80.42          19.58          11.19  

ครั้งท่ี 2         79.71           20.29          11.09  

ครั้งท่ี 3             63              37            5.84  

ครั้งท่ี 4         79.60           20.40          10.88  

ครั้งท่ี 5         68.16           31.84            5.55  

ครั้งท่ี 6         74.95           25.05            7.99  

ครั้งท่ี 7         75.26           24.74            8.38  

ครั้งท่ี 8         70.23           29.77            6.28  

ครั้งท่ี 9         84.31           15.78          17.22  

ครั้งท่ี 10         75.52           24.48            8.36  

ครั้งท่ี 11         71.46           28.54            7.22  

รอยละ         76.64          23.36  100 

จากตารางท่ี 7 พบวา ในป พ.ศ. 2562 มีการดําเนินการจัดประชุม จํานวน 11 ครั้ง โดยมี
รายละเอียดดังนี้ 
 รอยละของงบประมาณหมวดคาวัสดุ (คาใชจายในการดําเนินงานจัดทําเอกสารประกอบการ
ประชุม) กรรมการประจําคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มากท่ีสุด คือ ครั้งท่ี 9 รอยละ 17.22 
รองลงมา คือ ครั้งท่ี 1 รอยละ 11.19 ครั้งท่ี 2 รอยละ 11.09 ครั้งท่ี 4 รอยละ 10.88 ครั้งท่ี 7 รอยละ 
8.38 ครั้งท่ี 10 รอยละ 8.36 ครั้งท่ี 6 รอยละ 7.99 ครั้งท่ี 11 รอยละ 7.22 ครั้งท่ี 8 รอยละ 6.28 ครั้งท่ี 
3 รอยละ 5.84 และนอยท่ีสุด คือ ครั้งท่ี 5 รอยละ 5.55 
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แผนภูมิท่ี 5 แสดงงบประมาณหมวดคาวัสดุ (คาใชจายในการดําเนินงานจัดทําเอกสารประกอบการ
ประชุม) กรรมการประจาํคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี พ.ศ. 2562 

           

  
แผนภูมิท่ี 6 แสดงรอยละของงบประมาณหมวดคาวัสดุ (คาใชจายในการดําเนินงานจัดทําเอกสาร

ประกอบการประชุม) กรรมการประจําคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี พ.ศ. 2562 
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ตารางท่ี 8  แสดงงบประมาณคาใชจายการจัดประชุมกรรมการประจําคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 
พ.ศ. 2562 จําแนกตามหมวดคาตอบแทน หมวดคาใชสอย และคาวัสดุ 

                 หนวย : บาทและรอยละ 

ครั้งท่ี
ประชุม 

หมวดคาตอบแทน (คา
เบ้ียประชุม) 

หมวดคาใชสอย หมวดคาวัสดุ 
รวม 

(บาท) จํานวนเงิน 
(บาท) 

คิดเปน
รอยละ 

จํานวนเงิน 
(บาท) 

คิดเปน
รอยละ 

จํานวนเงิน 
(บาท) 

คิดเปน
รอยละ 

ครั้งท่ี 1 11,500  86.52  1,026  7.72   766   5.76  13,292 
ครั้งท่ี 2 12,500  86.55  1,183  8.19   759   5.26  14,442 
ครั้งท่ี 3 12,000  85.52  1,631  11.62   400   2.85  14,031 
ครั้งท่ี 4 12,500  84.23  1,596  10.75   745   5.02  14,841 
ครั้งท่ี 5 11,500  85.78  1,526  11.38   380   2.83  13,406 
ครั้งท่ี 6 10,500  89.65  665  5.68   547   4.67  11,712 
ครั้งท่ี 7 11,500  84.13  1,596  11.68   574   4.20  13,670 
ครั้งท่ี 8 11,000  82.28  1,939  14.50   430   3.22  13,369 
ครั้งท่ี 9 13,500  80.22  2,149  12.77   1,179   7.01  16,828 
ครั้งท่ี 10 11,500  86.99  1,148  8.68   572   4.33  13,220 
ครั้งท่ี 11 13,000  83.48  2,079  13.35   494   3.17  15,573 

รวม 131,000  84.85   16,538   10.71   6,846   4.43  154,384 
 

จากตารางท่ี 8 พบวา ในป  พ.ศ. 2562 มีการดําเนินการจัดประชุม จํานวน 11 ครั้ ง 
งบประมาณคาใชจายจัดประชุมท้ังป รวม 154,384 บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 งบประมาณคาใชจายรายปรวม มากท่ีสุด คือ ครั้งท่ี 9 จํานวนเงิน 16,828 บาท รองลงมา คือ 
ครั้งท่ี 11 จํานวนเงิน 15,573 บาท ครั้งท่ี 4 จํานวนเงิน 14,841 บาท ครั้งท่ี 2 จํานวนเงิน 14,442 บาท 
ครั้งท่ี 3 จํานวนเงิน 14,031 บาท ครั้งท่ี 7 จํานวนเงิน 13,670 บาท ครั้งท่ี 5 จํานวนเงิน 13,406 บาท 
ครั้งท่ี 8 จํานวนเงิน 13,369 บาท ครั้งท่ี 1 จํานวนเงิน 13,292 บาท ครั้งท่ี 10 จํานวนเงิน 13,220 บาท 
และนอยท่ีสุด คือ ครั้งท่ี 6 จํานวนเงิน 11,712 บาท 
 หมวดคาตอบแทน (คาเบี้ยประชุม) มากท่ีสุด คือ ครั้งท่ี 9 จํานวนเงิน 13,500 บาท รองลงมา 
คือ ครั้งท่ี 11 จํานวนเงิน 13,000 บาท ครั้งท่ี 2 ครั้งท่ี 4 จํานวนเงิน 12,500 บาท ครั้งท่ี 3 จํานวนเงิน 
12,000 บาท  ครั้งท่ี 1 ครั้งท่ี 5 ครั้งท่ี 7 ครั้งท่ี 10 จํานวนเงิน 11,500 บาท ครั้งท่ี 8 จํานวนเงิน 
11,000 บาท และนอยท่ีสุด คือ ครั้งท่ี 6 จํานวนเงิน 10,500 บาท 
 หมวดคาใชสอย มากท่ีสุด คือ ครั้งท่ี 9 จํานวนเงิน 2,149 บาท รองลงมา คือ ครั้งท่ี 11 จํานวน
เงิน 2,079 บาท ครั้งท่ี 8 จํานวนเงิน 1,939 บาท ครั้งท่ี 3 จํานวนเงิน 1,631 บาท ครั้งท่ี 4 ครั้งท่ี 7 
จํานวนเงิน 1,596 บาท ครั้งท่ี 5 จํานวนเงิน 1,526 บาท ครั้งท่ี 2 จํานวนเงิน 1,183 บาท ครั้งท่ี 10 
จํานวนเงิน 1,148 บาท ครั้งท่ี 1 จํานวนเงิน 1,026 บาท และนอยท่ีสุด คือ ครั้งท่ี 6 จํานวนเงิน 665 
บาท 
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 หมวดคาวัสดุ มากท่ีสุด คือ ครั้งท่ี 9 จํานวนเงิน 1,179 บาท รองลงมา คือ ครั้งท่ี 1 จํานวนเงิน 
766 บาท ครั้งท่ี 2 จํานวนเงิน 759 บาท ครั้งท่ี 4 จํานวนเงิน 745 บาท ครั้งท่ี 7 จํานวนเงิน 574 บาท 
ครั้งท่ี 10 จํานวนเงิน 572 บาท ครั้งท่ี 6 จํานวนเงิน 547 บาท ครั้งท่ี 11 จํานวนเงิน 494 บาท ครั้งท่ี 8 
จํานวนเงิน 430 บาท ครั้งท่ี 3 จํานวนเงิน 400 บาท และนอยท่ีสุด คือ ครั้งท่ี 5 จํานวนเงิน 380 บาท 
  
แผนภูมิท่ี 7  แสดงขอมูลเปรียบเทียบจํานวนงบประมาณหมวดคาตอบแทน หมวดคาใชสอย และหมวด

คาวัสดุตอครั้งของการจัดประชุมกรรมการประจําคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี พ.ศ. 
2562 
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แผนภูมิท่ี 8  แสดงงบประมาณหมวดคาตอบแทน หมวดคาใชสอย และหมวดคาวัสดุในการจัดประชุม
กรรมการประจําคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี พ.ศ. 2562 
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ตารางท่ี 9 แสดงจํานวนระเบียบวาระการประชุมกรรมการประจําคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 
พ.ศ. 2562 จําแนกตามระเบียบวาระและจาํนวนระเบียบวาระการประชุม 

          หนวย : เรื่อง 
ระเบียบวาระ จํานวนระเบียบวาระการประชุมกรรมการประจําคณะอุตสาหกรรมและ

เทคโนโลยี พ.ศ. 2562 
รวมท้ัง

ป 
(เร่ือง) คร้ัง

ท่ี 1 
คร้ัง
ท่ี 2 

คร้ัง
ท่ี 3 

คร้ัง
ท่ี 4 

คร้ัง
ท่ี 5 

คร้ัง
ท่ี 6 

คร้ัง
ท่ี 7 

คร้ัง
ท่ี 8 

คร้ัง
ท่ี 9 

คร้ัง
ท่ี 
10 

คร้ัง
ท่ี 
11 

วาระท่ี 1 เร่ือง
ประธานแจงใหท่ี
ประชุมทราบ 

2 5 4 3 3 1 1 1 1 2 1 24 

วาระท่ี 2 รับรอง
รายงานการ
ประชุม คร้ังท่ี
ผานมา 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11 

วาระท่ี 3 เร่ือง
สืบเนื่องจาการ
ประชุมคร้ังท่ีผาน
มา 

1 1 1 1 1 2 1 0 2 1 1 12 

วาระท่ี 4 เร่ือง
เสนอเพ่ือทราบ 

1 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 4 

วาระท่ี 5 เร่ือง
เสนอเพ่ือ
พิจารณา 

8 7 5 8 2 5 4 3 10 5 3 60 

วาระท่ี 6 เร่ือง
อ่ืนๆ 

1 1 2 0 1 1 5 0 0 0 1 12 

เพ่ือพิจารณา   1         1 

เพ่ือทราบ 1 1 1  1 1 5    1 11 

รวม (เร่ือง) 14 15 13 13 8 10 12 5 17 9 7 123 

จากตารางท่ี   พบวา ในป พ.ศ. 2562 มีการดําเนินการจัดประชุม จํานวน 11 ครั้ง พิจารณา
ระเบียบวาระการประชุม รวม 123 เรื่อง โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 การประชุมท่ีมีการพิจารณาระเบียบวาระมากท่ีสุด คือ ครั้งท่ี 9 จํานวน 17 เรื่อง รองลงมา คือ 
ครั้งท่ี 2 จํานวน 15 เรื่อง ครั้งท่ี 1 จํานวน 14 เรื่อง ครั้งท่ี 3 ครั้งท่ี 4 จํานวน 13 เรื่อง ครั้งท่ี 7 จํานวน 
12 เรื่อง ครั้งท่ี 6 จํานวน 10 เรื่อง ครั้งท่ี 10 จํานวน 9 เรื่อง ครั้งท่ี 5 จํานวน 8 เรื่อง ครั้งท่ี 11 จํานวน 
7 เรื่อง และนอยท่ีสุด คือ ครั้งท่ี 8 จํานวน 5 เรื่อง 
 วาระท่ี 1 เรื่องประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ จํานวนเรื่องมากท่ีสุด คือ ครั้งท่ี 2 จํานวน 5 
เรื่อง รองลงมาคือ ครั้งท่ี 3 จํานวน 4 เรื่อง ครั้งท่ี 4 ครั้งท่ี 5 จํานวน 3 เรื่อง ครั้งท่ี 1 ครั้งท่ี 10 จํานวน 
2 เรื่อง และนอยท่ีสุด คือ ครั้งท่ี 6 ครั้งท่ี 7 ครั้งท่ี 8 ครั้งท่ี 9 ครั้งท่ี 11 จํานวน 1 เรื่อง 
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 วาระท่ี 2 รับรองรายงานการประชุมครั้งท่ีผานมา จํานวน 11 ครั้ง คือ ครั้งท่ี 1 ครั้งท่ี 2 ครั้งท่ี 
3 ครั้งท่ี 4 ครั้งท่ี 5 ครั้งท่ี 6 ครั้งท่ี 7 ครั้งท่ี 8 ครั้งท่ี 9 ครั้งท่ี 10 และครั้งท่ี 11 
 วาระท่ี 3 เรื่องสืบเนื่องจาการประชุมครั้งท่ีผานมา (ติดตามผลการดําเนินงานตามมติท่ีประชุม) 
จํานวน 11 ครั้ง คือ ครั้งท่ี 1 ครั้งท่ี 2 ครั้งท่ี 3 ครั้งท่ี 4 ครั้งท่ี 5 ครั้งท่ี 6 ครั้งท่ี 7 ครั้งท่ี 8 ครั้งท่ี 9 ครั้ง
ท่ี 10 และครั้งท่ี 11 
 วาระท่ี 4 เรื่องเสนอเพ่ือทราบ จํานวนเรื่องมากท่ีสุด คือ ครั้งท่ี 9 จํานวน 3 เรื่อง รองลงมา คือ 
ครั้งท่ี 1 จํานวน 1 เรื่อง และไมมีเรื่องท่ีเสนอเพ่ือทราบ คือ ครั้งท่ี 2 ครั้งท่ี 3 ครั้งท่ี 4 ครั้งท่ี 5 ครั้งท่ี 6 
ครั้งท่ี 7 ครั้งท่ี 8 ครั้งท่ี 10 และครั้งท่ี 11 
 วาระท่ี 5 เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา จํานวนเรื่องมากท่ีสุด คือ 9 จํานวน 10 เรื่อง รองลงมา คือ 
ครั้งท่ี 1 ครั้งท่ี 4 จํานวน 8 ครั้ง ครั้งท่ี 2 จํานวน 7 ครั้ง ครั้งท่ี 3 ครั้งท่ี 6 ครั้งท่ี 10 จํานวน 5 ครั้ง ครั้ง
ท่ี 7 จํานวน 4 ครั้ง  ครั้งท่ี 8 ครั้งท่ี 11 จํานวน 3 ครั้ง และนอยท่ีสุด คือ ครั้งท่ี 5 จํานวน 2 ครั้ง 
 วาระท่ี 6 เรื่องอ่ืนๆ จํานวนเรื่องมากท่ีสุด คือ ครั้งท่ี 7 จํานวน 5 เรื่อง รองลงมา คือ ครั้งท่ี 3 
จํานวน 2 เรื่อง ครั้งท่ี 1 ครั้งท่ี 2 ครั้งท่ี 5 ครั้งท่ี 6 ครั้งท่ี 11 จํานวน 1 เรื่อง และไมเรื่องเสนอท่ีประชุม 
คือ ครั้งท่ี 4 ครั้งท่ี 8 ครั้งท่ี 9 ครั้งท่ี 10 
 
แผนภูมิท่ี 9 แสดงจํานวนวาระการประชุมกรรมการประจําคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี พ.ศ. 
2562 
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ตารางท่ี 10  แสดงจํานวนระยะเวลาท่ีใชในการประชุมกรรมการประจําคณะอุตสาหกรรมและ
เทคโนโลยี พ.ศ. 2562 จําแนกตามจํานวนวาระ เริ่มประชุมเวลา เลิกประชุมเวลา 
ระยะเวลา (ชั่วโมง) ระยะเวลา (นาที) เฉลี่ยเรื่องละ (นาที) 

                      หนวย : นาที 
รายการ ระยะเวลาการประชุมกรรมการประจําคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ประจําป พ.ศ. 2562 

ครั้งท่ี 
1 

ครั้งท่ี 
2 

ครั้งท่ี 
3 

ครั้งท่ี 
4 

ครั้งท่ี 
5 

ครั้งท่ี 
6 

ครั้งท่ี 
7 

ครั้งท่ี 
8 

ครั้งท่ี 
9 

ครั้งท่ี 
10 

ครั้งท่ี 
11 

จํานวน
วาระ 

14 15 13 13 8 10 12 5 17 9 7 

เริ่ม
ประชุม 
เวลา 

13.30 13.30 13.30 13.30 13.30 14.00 09.30 14.00 14.00 14.00 10.00 

เลิก
ประชุม
เวลา 

15.00 16.00 15.30 16.00 16.05 16.20 11.50 16.15 17.00 17.05 12.15 

ระยะเวลา 
(ชั่วโมง) 

2.30 3.30 2 3.30 2.35 2.20 2.20 2.15 3 3.05 2.15 

ระยะเวลา 
(นาที) 

150 210 120 210 155 140 140 135 180 185 135 

เฉลี่ยเรื่อง
ละ (นาที) 

10.72 14 9.23 16.16 19.38 14 11.67 27 10.59 20.56 19.29 

 
จากตารางท่ี 10 พบวา ในป พ.ศ. 2562 มีการดําเนินการจัดประชุม จํานวน 11 ครั้ง โดยมี

รายละเอียดดังนี้ 
 ระยะเวลาท่ีใชในการประชุม มากท่ีสุด คือ ครั้งท่ี 2 ครั้งท่ี 4 ระยะเวลา 210 นาที รองลงมา 
คือ ครั้งท่ี 10 ระยะเวลา 185 นาที ครั้งท่ี 9 ระยะเวลา 180 นาที ครั้งท่ี 5 ระยะเวลา 155 นาที ครั้งท่ี 
1 ระยะเวลา 150 นาที ครั้งท่ี 6 ครั้งท่ี 7 ระยะเวลา 140 นาที และนอยท่ีสุด คือ ครั้งท่ี 8 ครั้งท่ี 11 
ระยะเวลา 135 นาที 
 การใชระยะเวลาโดยเฉลี่ยตอเรื่อง มากท่ีสุด คือ ครั้งท่ี 8 ระยะเวลาเฉลี่ย 27 นาทีตอเรื่อง 
รองลงมา คือ ครั้งท่ี 10 ระยะเวลาเฉลี่ย 20.56 นาทีตอเรื่อง ครั้งท่ี 5 ระยะเวลาเฉลี่ย 19.38 นาทีตอ
เรื่อง ครั้งท่ี 11 ระยะเวลาเฉลี่ย 19.29 นาทีตอเรื่อง ครั้งท่ี 4 ระยะเวลาเฉลี่ย 16.16 นาทีตอเรื่อง ครั้งท่ี 
2 ครั้งท่ี 6 ระยะเวลาเฉลี่ย 14 นาทีตอเรื่อง ครั้งท่ี 7 ระยะเวลาเฉลี่ย 11.67 นาทีตอเรื่อง ครั้งท่ี 1 
ระยะเวลาเฉลี่ย 10.72 นาทีตอเรื่อง ครั้งท่ี 9 ระยะเวลาเฉลี่ย 10.59 นาทีตอเรื่อง และนอยท่ีสุด คือ 
ครั้งท่ี 3 ระยะเวลาเฉลี่ย 9.23 นาทีตอเรื่อง 
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แผนภูมิท่ี 10 แสดงระยะเวลาการประชุมกรรมการประจําคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี พ.ศ. 2562 
          

 
 
แผนภูมิท่ี 11  แสดงจํานวนระเบยีบวาระและระยะเวลาการประชุมกรรมการประจําคณะอุตสาหกรรม

และเทคโนโลยี พ.ศ. 2562 
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4.6 ผลวิเคราะหการดําเนินการประชุมคณะกรรมประจําคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี พ.ศ.2563 

 ผูวิเคราะหไดวิเคราะหขอมูลการดําเนินการประชุมคณะกรรมการประจําคณะอุตสาหกรรมและ
เทคโนโลยี พ.ศ. 2563 ดังนี้ 

 ผูวิเคราะหไดรวบรวมขอมูลการเขาประชุมของคณะกรรมการประจําคณะอุตสาหกรรมและ
เทคโนโลยี ดวยโปรแกรมสําเร็จรูป Excel โดยแยกตามองคประกอบของคณะกรรมการ ดังนี้ 

ตารางท่ี 11  แสดงจํานวนกรรมการประจําคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ท่ีเขารวมประชุมประจําป 
พ.ศ. 2563 จําแนกตามองคประกอบคณะกรรมการและจํานวนการเขารวมประชุม 

                                                                                                  หนวย : คน 

องคประกอบคณะกรรมการ กรรมการ (คน) 

การเขารวมประชุม (คน) 
จํานวน 
(ครั้ง) 

ครั้งที่ 
1 

ครั้งที่ 
2 

ครั้งที่ 
3 

ครั้งที่ 
4 

ครั้งที่ 
5 

ครั้งที่ 
6 

 

ประธาน 1 1 1 1 1 1 1 6 

ผูทรงคุณวุฒิภายนอก 4 3 2 3 2 3 1 6 

ผูทรงคุณวุฒิภายใน 5 5 5 5 5 5 3 6 

กรรมการ (รองคณบดี /หน.
สาขา) 12 12 12 12 11 10 12 6 

เลขานุการ 1 1 1 1 1 1 1 6 

ผูชวยเลขานุการ 1 1 1 1 1 1 1 6 

องคประกอบกรรมการตอการประชมุ (คน) 24 24 24 24 24 24 

 
จํานวนผูเขารวมประชุม 24 23 22 23 21 21 19 

คิดเปนรอยละ 100 96 92 96 88 88 79 

 จากตารางท่ี 11  พบวา การประชุมประจําป พ.ศ. 2563 มีการประชุมจํานวน 6 ครั้ง เชารวม
ประชุมมากท่ีสุด คือ ครั้งท่ี 1 ครั้งท่ี 3 จํานวน 23 คน คิดเปนรอยละ 96 รองลงมา คือ ครั้งท่ี 2 จํานวน 
22 คน คิดเปนรอยละ 92 ครั้งท่ี 4 ครั้งท่ี 5 จํานวน 21 คน คิดเปนรอยละ 88 และนอยท่ีสุด คือ ครั้งท่ี 
6 จํานวน 19 คน คิดเปนรอยละ 79 และผู วิเคราะหไดวิเคราะหการเขารวมประชุมของกรรมการ
ประเภทตาง ๆ ดังนี้ 

 ประธาน สามารถเขารวมประชุมครบท้ัง 6 ครั้ง 
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 ผูทรงคุณวุฒิภายนอก ไมสามารถเขารวมประชุมครบท้ัง 4 คน รวม 6 ครั้ง โดยอธิบายได ดังนี้ 
  เขารวมประชุมจํานวน 3 คน จํานวน 3 ครั้ง ในครั้งท่ี 1 ครั้งท่ี 3 และครั้งท่ี 5 
  เขารวมประชุมจํานวน 2 คน จํานวน 2 ครั้ง ในครั้งท่ี 2 และครั้งท่ี 4 
  เขารวมประชุมจํานวน 1 คน จํานวน 1 ครั้ง ในครั้งท่ี 6 

 ผูทรงคุณวุฒิภายใน ไมสามารถเขารวมประชุมครบท้ัง 5 คน รวม 1 ครั้ง โดยอธิบายได ดังนี้ 
  เขารวมประชุมจํานวน 5 คน จํานวน 5 ครั้ง ในครั้งท่ี 1 ครั้งท่ี 2 ครั้งท่ี 3 ครั้งท่ี 4 
และครั้งท่ี 5 
  เขารวมประชุมจํานวน 1 คน จํานวน 1 ครั้ง ในครั้งท่ี 6 

 กรรมการ (รองคณบดี/หัวหนาสาขา) ไมสามารถเขารวมประชุมครบท้ัง 12 คน รวม 2 ครั้ง 
โดยอธิบายได ดังนี้ 
  เขารวมประชุมจํานวน 12 คน จํานวน 4 ครั้ง ในครั้ง ท่ี  1 ครั้ ง ท่ี  2 ครั้ ง ท่ี  3            
และครั้งท่ี 6 
  เขารวมประชุมจํานวน 11 คน จํานวน 1 ครั้ง ในครั้งท่ี 4 
  เขารวมประชุมจํานวน 10 คน จํานวน 1 ครั้ง ในครั้งท่ี 5 

 เลขานุการ สามารถเขารวมประชุมครบท้ัง 6 ครั้ง 

 ผูชวยเลขานุการ สามารถเขารวมประชุมครบท้ัง 6 ครั้ง 
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แผนภูมิท่ี 12 แสดงจํานวนกรรมการท่ีเขารวมประชุมคณะกรรมการประจําคณะอุตสาหกรรมและ
เทคโนโลยี พ.ศ. 2563 
                 

 
 

แผนภูมิท่ี 13  แสดงรอยละของจํานวนกรรมการท่ีเขารวมประชุมคณะกรรมการประจําคณะ
อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี พ.ศ. 2563 
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ตารางท่ี 12  แสดงงบประมาณหมวดคาตอบแทน (คาเบี้ยประชุม) กรรมการประจําคณะอุตสาหกรรม
และเทคโนโลยี พ.ศ. 2563 จําแนกตามองคประกอบของคณะกรรมการและอัตราเบี้ย
ประชุม 

          หนวย : บาท 

องคประกอบคณะกรรมการ เบี้ยประชุม (บาท) 
ป 2563 

ครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2 ครั้งที่ 3 ครั้งที่ 4 ครั้งที่ 5 ครั้งที่ 6 

งบประมาณการประชุมตอครั้ง (บาท) 
14,500 14,500 14,500 14,500 14,500 14,500 

         
87,000  

ประธาน 
1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 

           
6,000  

ผูทรงคุณวุฒิภายนอก 
3,000 2,000 3,000 2,000 3,000 1,000 

         
14,000  

ผูทรงคุณวุฒิภายใน 
2,500 2,500 2,500 2500 2,500 1,500 

         
14,000  

กรรมการ (รองคณบดี /หน.สาขา) 
6,000 6,000 6,000 5,500 5,000 6,000 

         
34,500  

เลขานุการ 
500 500 500 500 500 500 

           
3,000  

ผูชวยเลขานุการ 
500 500 500 500 500 500 

           
3,000  

รวมการจายเบีย้ประชุมตอครั้ง (บาท) 
                 

13,500  
                  

12,500  
                  

13,500  
                  

12,000  
          

12,500  
                  

10,500  
         

74,500  

 
 จากตารางท่ี 12   พบวา ในป  พ.ศ. 2563 มีการดําเนินการจัดประชุม จํานวน 6 ครั้ง 
งบประมาณคาใชจายหมวดคาตอบแทน (คาเบี้ยประชุม) รวมท้ังป 74,500 บาท 
 คาเบี้ยประชุมตอครั้ง มากท่ีสุด คือ ครั้งท่ี 1 ครั้งท่ี 3 จํานวนเงิน 13,500 บาท รองลงมาคือ 
ครั้งท่ี 2 ครั้งท่ี 5 จํานวนเงิน 12,500 บาท ครั้งท่ี 4 จํานวนเงิน 12,000 บาท และนอยท่ีสุดคือ ครั้งท่ี 6 
จํานวนเงิน 10,500 บาท 
  คาเบี้ยประชุมกรรมการ มากท่ีสุด คือ กรรมการ (รองคณบดี/หน.สาขา) จํานวนเงิน 34,500 
บาท รองลงมา คือ ผูทรงคุณวุฒิภายนอก ผูทรงคุณวุฒิภายใน จํานวนเงิน 14,000 บาท ผูทรงคุณวุฒ ิ
ประธาน จํานวนเงิน 6,000 บาท และนอยท่ีสุด คือ เลขานุการ และผูชวยเลขานุการ จํานวน 3,000 
บาท 
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ตารางท่ี 13  แสดงรอยละของงบประมาณหมวดคาตอบแทน (คาเบี้ยประชุม) กรรมการประจําคณะ
อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี พ.ศ. 2563 จําแนกตามองคประกอบคณะกรรมการและรอย
ละการจายเบี้ยประชุม 

                   หนวย : รอยละ 

องคประกอบคณะกรรมการ เบี้ยประชุม (บาท) 
ป 2563 

ครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2 ครั้งที่ 3 ครั้งที่ 4 ครั้งที่ 5 ครั้งที่ 6 

ประธาน 6.90 6.90 6.90 6.90 6.90 6.90 6.90 

ผูทรงคุณวุฒิภายนอก 20.69 13.79 20.69 13.79 20.69 6.90 16.09 

ผูทรงคุณวุฒิภายใน 17.24 17.24 17.24 17.24 17.24 10.34 16.09 

กรรมการ (รองคณบดี /หน.สาขา) 41.38 41.38 41.38 37.93 34.48 41.38 39.66 

เลขานุการ 3.45 3.45 3.45 3.45 3.45 3.45 3.45 

ผูชวยเลขานุการ 3.45 3.45 3.45 3.45 3.45 3.45 3.45 

รอยละของการจายเบีย้ประชุมตอครั้ง 93.10 86.21 93.10 82.76 86.21 72.41 85.63 

 
 จากตารางท่ี 13 พบวา ในป พ.ศ. 2563 มีการดําเนินการจัดประชุม จํานวน 6 ครั้ง รอยละ 
85.63 ของงบประมาณหมวดคาตอบแทน (คาเบี้ยประชุม) รวมของจํานวนองคประชุมคณะกรรมการท้ัง
ป 
 รอยละของคาเบี้ยประชุมตอครั้ง มากท่ีสุด คือ ครั้งท่ี 1 ครั้งท่ี 3 มีงบประมาณหมวดคาตอบ
แทน (คา เบี้ยประชุม) มากท่ีสุด รอยละ 93.10 รองลงมา คือ ครั้งท่ี 2 ครั้งท่ี 5 รอยละ 86.21 ครั้งท่ี 4 
รอยละ 82.76 และนอยท่ีสุด คือ ครั้งท่ี 6 รอยละ 72.41 
 รอยละของงบประมาณหมวดคาตอบแทน (คาเบี้ยประชุม) มากท่ีสุด คือ กรรมการ (รองคณบดี 
/หน.สาขา) รอยละ 39.66 รองลงมา คือ ผูทรงคุณวุฒิภายนอก ผูทรงคุณวุฒิภายใน รอยละ 16.09
ประธาน รอยละ 6.90 และ นอยท่ีสุด คือ เลขานุการ และผูชวยเลขานุการ รอยละ 3.45 
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ตารางท่ี 14  แสดงงบประมาณหมวดคาใชสอยการจัดการประชุมกรรมการประจําคณะอุตสาหกรรม
และเทคโนโลยี พ.ศ. 2563 จําแนกตามคาพาหนะและคาอาหารวางและเครื่องดื่ม 

          หนวย : บาท 

การประชุม พ.ศ. 2563 

หมวดคาใชสอย 
รวมหมวดคาใชสอย 

(บาท) 
คาพาหนะ (คา

เดินทาง, คาน้ํามัน
เช้ือเพลิง) (บาท) 

คาอาหารวางและ
เครื่องดื่ม (บาท) 

ครั้งท่ี 1 3,120 805 3,925 

ครั้งท่ี 2 1,555 770 2,325 

ครั้งท่ี 3 0 420 420 

ครั้งท่ี 4 2,790 735 3,525 

ครั้งท่ี 5 0 95 95 

ครั้งท่ี 6 0 630 630 

รวม (บาท)     7,465      3,455    10,920  

 
 จากตารางท่ี 14 พบวา ในป  พ.ศ. 2563 มีการดําเนินการจัดประชุม จํานวน 6 ครั้ง 
งบประมาณหมวดคาใชสอยการจัดการประชุมกรรมการประจําคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี รวม 
10,920 บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 งบประมาณหมวดคาใชสอย มากท่ีสุด คือ ครั้งท่ี 1 จํานวนเงิน 3,925 บาท รองลงมา คือ ครั้ง
ท่ี 4 จํานวนเงิน 3,525 บาท ครั้งท่ี 2 จํานวนเงิน 2,325 บาท ครั้งท่ี 6 จํานวนเงิน 630 บาท ครั้งท่ี 3 
จํานวนเงิน 420 บาท และนอยท่ีสุด คือ ครั้งท่ี 5 จํานวนเงิน 95 บาท 
 คาพาหนะ (คาเดินทาง, คาน้ํามันเชื้อเพลิง) มากท่ีสุด คือ ครั้งท่ี 1 จํานวนเงิน 3,120 บาท 
รองลงมา คือ ครั้งท่ี 4 จํานวนเงิน 2,790 บาท ครั้งท่ี 2 จํานวนเงิน 1,555 บาท และนอยท่ีสุด คือ ครั้ง
ท่ี 3 ครั้งท่ี 5 ครั้งท่ี 6  จํานวนเงิน 0 บาท 
 คาอาหารวางและเครื่องดื่ม มากท่ีสุด คือ ครั้งท่ี 1 จํานวนเงิน 805 บาท รองลงมา คือ ครั้งท่ี 2 
จํานวนเงิน 770 บาท ครั้งท่ี 4 จํานวนเงิน 735 บาท ครั้งท่ี 6 จํานวนเงิน 630 บาท ครั้งท่ี 3 จํานวนเงิน 
420 บาท และนอยท่ีสุด คือ ครั้งท่ี 5 จํานวนเงิน 95 บาท 
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ตารางท่ี 15   แสดงรอยละงบประมาณหมวดคาใชสอยการจัดการประชุมกรรมการประจําคณะ
อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี พ.ศ. 2563 จําแนกตามคาพาหนะและคาอาหารวางและ
เครื่องดื่ม 

                   หนวย : รอยละ 

การประชุม พ.ศ. 2563 

หมวดคาใชสอย (รอยละ) 

รวมหมวดคาใชสอย 
คาพาหนะ (คา

เดินทาง, คาน้ํามัน
เช้ือเพลิง) 

คาอาหารวางและ
เครื่องดื่ม 

ครั้งท่ี 1 79.49 20.51 35.94 

ครั้งท่ี 2 66.88 33.12 21.29 

ครั้งท่ี 3 - 100.00 3.85 

ครั้งท่ี 4 79.15 20.85 32.28 

ครัง้ท่ี 5 - 100.00 0.87 

ครั้งท่ี 6 - 100.00 5.77 

รวม (บาท) 53.65 46.35 100 

 
 จากตารางท่ี 15  พบวา ในป พ.ศ. 2563 มีการดําเนินการจัดประชุม จํานวน 6 ครั้ง โดยมี
รายละเอียดดังนี้ 
 รอยละของงบประมาณหมวดคาใชสอยการจัดการประชุมกรรมการประจําคณะอุตสาหกรรม
และเทคโนโลยีตอป มากท่ีสุด คือ ครั้งท่ี 1 รอยละ 35.94 รองลงมา คือ ครั้งท่ี 4 รอยละ 32.28 ครั้งท่ี 3 
รอยละ 21.29 ครั้งท่ี 3 รอยละ 3.85 ครั้งท่ี 6 รอยละ 5.77 และนอยท่ีสุด คือ ครั้งท่ี 5 รอยละ 0.87 
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แผนภูมิท่ี 14  แสดงงบประมาณหมวดคาใชสอยการจัดการประชุมกรรมการประจําคณะอุตสาหกรรม
และเทคโนโลยี พ.ศ. 2563 

                 

 
 

แผนภูมิท่ี 15  แสดงรอยละของงบประมาณหมวดคาใชสอยการจัดการประชุมกรรมการประจําคณะ
อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี พ.ศ. 2563 
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ตารางท่ี 16  แสดงงบประมาณหมวดคาวัสดุ (คาใชจายในการดําเนินงานจัดทําเอกสารประกอบการ
ประชุม) กรรมการประจําคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี พ.ศ. 2563 จําแนกตามคา
กระดาษและคาวัสดุอ่ืนๆ 

          หนวย : บาท 

การประชุม พ.ศ. 2563 
หมวดคาวัสดุ รวมหมวดคาวัสดุ 

(บาท) คากระดาษ คาวัสดุอ่ืนๆ 
ครั้งท่ี 1 773 172 945 

ครั้งท่ี 2 898 177 1,074 

ครั้งท่ี 3 773 172 945 

ครั้งท่ี 4 857 171 1,028 

ครั้งท่ี 5 504 151 655 

ครั้งท่ี 6 593 147 739 

รวม (บาท) 4,397 990 5,387 

จากตารางท่ี 16 พบวา ในป  พ.ศ. 2563 มีการดําเนินการจัดประชุม จํานวน 6 ครั้ง 
งบประมาณหมวดคาวัสดุ (คาใชจายในการดําเนินงานจัดทําเอกสารประกอบการประชุม) กรรมการ
ประจําคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี รวม 5,387 บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 งบประมาณหมวดคาวัสดุ (คาใชจายในการดําเนินงานจัดทําเอกสารประกอบการประชุม) มาก
ท่ีสุด คือ ครั้งท่ี 2 จํานวนเงิน 1,074 บาท รองลงมา คือ ครั้งท่ี 4 จํานวนเงิน 1,028 บาท ครั้งท่ี 1     
ครั้งท่ี 3 จํานวนเงิน 945 บาท ครั้งท่ี 6 จํานวนเงิน 739 บาท และนอยท่ีสุด คือ ครั้งท่ี 5 จํานวนเงิน 
655 บาท 
 คากระดาษ มากท่ีสุด คือ ครั้งท่ี 1 ครั้งท่ี 3 จํานวนเงิน 898 บาท รองลงมา คือ ครั้งท่ี 4 
จํานวนเงิน 857 บาท ครั้งท่ี 1 ครั้งท่ี 3 จํานวนเงิน 773 บาท ครั้งท่ี 6 จํานวนเงิน 593 บาท และนอย
ท่ีสุด คือ      ครั้งท่ี 5 จํานวนเงิน 504 บาท 
 คาวัสดุอ่ืนๆ (คากระดาษเอ4 สี,ลิ้นแฟม, กระดาษสต๊ิกเกอรใส ฯลฯ) มากท่ีสุด คือ ครั้งท่ี 2 
จํานวนเงิน 177 บาท รองลงมา คือ ครั้งท่ี 1 ครั้งท่ี 3 จํานวนเงิน 172 บาท ครั้งท่ี 4 จํานวนเงิน       
171 บาท ครั้งท่ี 5 จํานวนเงิน 151 บาท และนอยท่ีสุด คือ ครั้งท่ี 6 จํานวนเงิน 147 บาท 
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ตารางท่ี 17 แสดงรอยละของงบประมาณหมวดคาวัสดุ (คาใชจายในการดําเนินงานจัดทําเอกสาร
ประกอบการประชุม) กรรมการประจําคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี พ.ศ. 2563 
แนกตามคากระดาษและคาวัสดุอ่ืนๆ 

                  หนวย : รอยละ 

การประชุม พ.ศ. 2563 
หมวดคาวัสดุ (รอยละ) 

รวมหมวดคาวัสดุ 
คากระดาษ คาวัสดุอ่ืนๆ 

ครั้งท่ี 1 81.80 18.20 17.54 

ครั้งท่ี 2 83.61 16.48 19.88 

ครั้งท่ี 3 81.80 18.20 17.54 

ครั้งท่ี 4 83.37 16.73 19.08 

ครั้งท่ี 5 76.95 23.05 12.16 

ครั้งท่ี 6 80.24 19.89 13.72 

รอยละ 81.62 18.38 100 

จากตารางท่ี 17 พบวา ในป พ.ศ. 2563 มีการดําเนินการจัดประชุม จํานวน 6 ครั้ง โดยมี
รายละเอียดดังนี้ 
 รอยละของงบประมาณหมวดคาวัสดุ (คาใชจายในการดําเนินงานจัดทําเอกสารประกอบการ
ประชุม) กรรมการประจําคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มากท่ีสุด คือ ครั้งท่ี 2 รอยละ 19.88 
รองลงมา คือ ครั้งท่ี 4 รอยละ 19.08 ครั้งท่ี 1 ครั้งท่ี 3 รอยละ 17.54 ครั้งท่ี 6 รอยละ 13.72          
และนอยท่ีสุด คือ ครั้งท่ี 5 รอยละ 12.16 
 
แผนภูมิท่ี 16  แสดงงบประมาณหมวดคาวัสดุ (คาใชจายในการดําเนินงานจัดทําเอกสารประกอบการ

ประชุม) กรรมการประจาํคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี พ.ศ. 2563 
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แผนภูมิท่ี 17  แสดงรอยละของงบประมาณหมวดคาวัสดุ (คาใชจายในการดําเนินงานจัดทําเอกสาร
ประกอบการประชุม) กรรมการประจําคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี พ.ศ. 2563 

          

 
 
ตารางท่ี 18   แสดงงบประมาณคาใชจายการจัดประชุมกรรมการประจําคณะอุตสาหกรรมและ

เทคโนโลยี พ.ศ. 2563 จําแนกตามหมวดคาตอบแทน หมวดคาใชสอย และคาวัสดุ 
                 หนวย : บาทและรอยละ 

ครั้งท่ี
ประชุม 

หมวดคาตอบแทน (คา
เบ้ียประชุม) 

หมวดคาใชสอย หมวดคาวัสดุ 
รวม 

(บาท) จํานวนเงิน 
(บาท) 

คิดเปน
รอยละ 

จํานวนเงิน 
(บาท) 

คิดเปน
รอยละ 

จํานวนเงิน 
(บาท) 

คิดเปน
รอยละ 

ครั้งท่ี 1 13,500 73.49 3,925 21.37 945 5.14 18,370 

ครั้งท่ี 2 12,500 78.62 2,325 14.62 1,074 6.76 15,899 

ครั้งท่ี 3 13,500 90.82 420 2.83 945 6.36 14,865 

ครั้งท่ี 4 12,000 72.49 3,525 21.30 1,028 6.21 16,553 

ครั้งท่ี 5 12,500 94.34 95 0.72 655 4.94 13,250 

ครั้งท่ี 6 10,500 88.47 630 5.31 739 6.23 11,869 

รวม 74,500 82.04 10,920 12.03 5,387 5.93 90,807 

 
จากตารางท่ี 18 พบวา ในป  พ.ศ. 2563 มีการดําเนินการจัดประชุม จํานวน 6 ครั้ง 

งบประมาณคาใชจายจัดประชุมท้ังป รวม 90,806 บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
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 งบประมาณคาใชจายรายปรวม มากท่ีสุด คือ ครั้งท่ี 1 จํานวนเงิน 18,370 บาท รองลงมา คือ 
ครั้งท่ี 4 จํานวนเงิน 16,553 บาท ครั้งท่ี 2 จํานวนเงิน 15,899 บาท ครั้งท่ี 3 จํานวนเงิน 14,865 บาท 
ครั้งท่ี 5 จํานวนเงิน 13,250 บาท และนอยท่ีสุด คือ ครั้งท่ี 6 จํานวนเงิน 11,869 บาท 
 หมวดคาตอบแทน (คาเบี้ยประชุม) มากท่ีสุด คือ ครั้งท่ี 1 ครั้งท่ี 3 จํานวนเงิน 13,500 บาท 
รองลงมา คือ ครั้งท่ี 2 ครั้งท่ี 5 จํานวนเงิน 12,500 บาท ครั้งท่ี 4 จํานวนเงิน 12,000 บาท และนอย
ท่ีสุด คือ ครั้งท่ี 6 จํานวนเงิน 10,500 บาท 
 หมวดคาใชสอย มากท่ีสุด คือ ครั้งท่ี 1 จํานวนเงิน 3,925 บาท รองลงมา คือ ครั้งท่ี 4 จํานวน
เงิน 3,525 บาท ครั้งท่ี 2 จํานวนเงิน 2,325 บาท ครั้งท่ี 6 จํานวนเงิน 630 บาท ครั้งท่ี 3 จํานวนเงิน 
420 บาท และนอยท่ีสุด คือ ครั้งท่ี 5 จํานวนเงิน 95 บาท 
 หมวดคาวัสดุ มากท่ีสุด คือ ครั้งท่ี 2 จํานวนเงิน 1,074 บาท รองลงมา คือ ครั้งท่ี 4 จํานวนเงิน 
1,028 บาท ครั้งท่ี 1 ครั้งท่ี 3 จํานวนเงิน 945 บาท ครั้งท่ี 6 จํานวนเงิน 739 บาท และนอยท่ีสุด คือ 
ครั้งท่ี 5 จํานวนเงิน 655 บาท 
 
แผนภูมิท่ี 18 แสดงขอมูลเปรียบเทียบจํานวนงบประมาณหมวดคาตอบแทน หมวดคาใชสอย และ

หมวดคาวัสดุตอครั้งของการจัดประชุมกรรมการประจําคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 
พ.ศ. 2563 
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แผนภูมิท่ี 19  แสดงงบประมาณหมวดคาตอบแทน หมวดคาใชสอย และหมวดคาวัสดุในการจัดประชุม
กรรมการประจําคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี พ.ศ. 2563  
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ตารางท่ี 19  แสดงจํานวนระเบียบวาระการประชุมกรรมการประจําคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 
พ.ศ. 2563 จําแนกตามระเบียบวาระและจาํนวนระเบียบวาระการประชุม 

          หนวย : เรื่อง 
ระเบียบวาระ จํานวนระเบียบวาระการประชุมกรรมการประจําคณะอุตสาหกรรมและ

เทคโนโลยี พ.ศ. 2563 
รวมท้ัง

ป 
(เร่ือง) คร้ังท่ี 1 คร้ังท่ี 2 คร้ังท่ี 3 คร้ังท่ี 4 คร้ังท่ี 5 คร้ังท่ี 6 

วาระท่ี 1 เร่ือง
ประธานแจงใหท่ี
ประชุมทราบ 

3 2 3 3 2 3 16 

วาระท่ี 2 รับรอง
รายงานการประชุม 
คร้ังท่ีผานมา 

1 1 1 1 1 1 6 

วาระท่ี 3 เร่ือง
สืบเนื่องจาการ
ประชุมคร้ังท่ีผานมา 

1 1 1 1 1 1 6 

วาระท่ี 4 เร่ืองเสนอ
เพ่ือทราบ 

4 0 0 1 2 0 7 

วาระท่ี 5 เร่ืองเสนอ
เพ่ือพิจารณา 

5 12 9 11 4 8 49 

วาระท่ี 6 เร่ืองอ่ืนๆ 0 1 2 3 3 0 9 

เพ่ือพิจารณา     1       1 

เพ่ือทราบ   1 1 3 3   8 

รวม (เร่ือง) 14 17 16 20 13 13 93 

จากตารางท่ี 19 พบวา ในป พ.ศ. 2563 มีการดําเนินการจัดประชุม จํานวน 6 ครั้ง พิจารณา
ระเบียบวาระการประชุม รวม 93 เรื่อง โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 การประชุมท่ีมีการพิจารณาระเบียบวาระมากท่ีสุด คือ ครั้งท่ี 4 จํานวน 20 เรื่อง รองลงมา คือ 
ครั้งท่ี 2 จํานวน 17 เรื่อง ครั้งท่ี 3 จํานวน 16 เรื่อง ครั้งท่ี 1 จํานวน 14 และนอยท่ีสุด คือ ครั้งท่ี 5   
ครั้งท่ี 6 จํานวน 13 เรื่อง 
 วาระท่ี 1 เรื่องประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ จํานวนเรื่องมากท่ีสุด คือ ครั้งท่ี 1 ครั้งท่ี 3      
ครั้งท่ี 4 ครั้งท่ี 6 จํานวน 3 เรื่อง และนอยท่ีสุด คือ ครั้งท่ี 2 ครั้งท่ี 5 จํานวน 2 เรื่อง 
 วาระท่ี 2 รับรองรายงานการประชุมครั้งท่ีผานมา จํานวน 6 ครั้ง คือ ครั้งท่ี 1 ครั้งท่ี 2 ครั้งท่ี 3 
ครั้งท่ี 4 ครั้งท่ี 5 ครั้งท่ี 6  
 วาระท่ี 3 เรื่องสืบเนื่องจาการประชุมครั้งท่ีผานมา (ติดตามผลการดําเนินงานตามมติท่ีประชุม) 
จํานวน 6 ครั้ง คือ ครั้งท่ี 1 ครั้งท่ี 2 ครั้งท่ี 3 ครั้งท่ี 4 ครั้งท่ี 5 ครั้งท่ี 6 
 วาระท่ี 4 เรื่องเสนอเพ่ือทราบ จํานวนเรื่องมากท่ีสุด คือ ครั้งท่ี 1 จํานวน 4 เรื่อง รองลงมา คือ 
ครั้งท่ี 5 จํานวน 2 เรื่อง  ครั้งท่ี 4 จํานวน 1 เรื่อง และไมมีเรื่องท่ีเสนอเพ่ือทราบ คือ ครั้งท่ี 2 ครั้งท่ี 3 
ครั้งท่ี 6 
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 วาระท่ี 5 เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา จํานวนเรื่องมากท่ีสุด คือ 2 จํานวน 12 เรื่อง รองลงมา คือ 
ครั้งท่ี 4 จํานวน 11 ครั้ง ครั้งท่ี 3 จํานวน 9 ครั้ง ครั้งท่ี 6 จํานวน 8 ครั้ง ครั้งท่ี 1 จํานวน 5 ครั้ง      
และนอยท่ีสุด คือ ครั้งท่ี 5 จํานวน 4 ครั้ง 
 วาระท่ี 6 เรื่องอ่ืนๆ จํานวนเรื่องมากท่ีสุด คือ ครั้งท่ี 4 ครั้งท่ี 5 จํานวน 3 เรื่อง รองลงมา คือ 
ครั้งท่ี 3 จํานวน 2 เรื่อง ครั้งท่ี 2 จํานวน 1 เรื่อง และไมเรื่องเสนอท่ีประชุม คือ ครั้งท่ี 1 ครั้งท่ี 6 
 
แผนภูมิท่ี 20 แสดงจํานวนวาระการประชุมกรรมการประจําคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี พ.ศ. 
2563 
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ตารางท่ี 20  แสดงจํานวนระยะเวลาท่ีใชในการประชุมกรรมการประจําคณะอุตสาหกรรมและ 
เทคโนโลยี พ.ศ. 2563 จําแนกตามจํานวนวาระ เริ่มประชุมเวลา เลิกประชุมเวลา 
ระยะเวลา (ชั่วโมง) ระยะเวลา (นาที) เฉลี่ยเรื่องละ (นาที) 

                      หนวย : นาที 
รายการ ระยะเวลาการประชุมกรรมการประจาํคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ประจําป 

พ.ศ. 2563 
ครั้งท่ี 1 ครั้งท่ี 2 ครั้งท่ี 3 ครั้งท่ี 4 ครั้งท่ี 5 ครั้งท่ี 6 

จํานวนวาระ 14 17 16 20 13 13 

เริ่มประชุม เวลา 13.30 10.00 13.30 13.30 13.30 13.30 

เลิกประชุมเวลา 16.20 13.00 15.20 15.30 16.00 15.30 

ระยะเวลา 
(ชั่วโมง) 

2.50 3.00 1.50 2.00 2.30 2.00 

ระยะเวลา (นาที) 170 180 110 120 150 120 

เฉลี่ยเรื่องละ 
(นาที) 

12.14 10.59 6.88 6.00 11.54 9.23 

จากตารางท่ี 20 พบวา ในป พ.ศ. 2563 มีการดําเนินการจัดประชุม จํานวน 6 ครั้ง โดยมี
รายละเอียดดังนี้ 
 ระยะเวลาท่ีใชในการประชุม มากท่ีสุด คือ ครั้งท่ี 2 ระยะเวลา 180 นาที รองลงมา คือ       
ครั้งท่ี 1 ระยะเวลา 170 นาที ครั้งท่ี 5 ระยะเวลา 150 นาที ครั้งท่ี 4 ครั้งท่ี 6 ระยะเวลา 120 นาที 
และนอยท่ีสุด คือ ครั้งท่ี 3 ระยะเวลา 110 นาที 
 การใชระยะเวลาโดยเฉลี่ยตอเรื่อง มากท่ีสุด คือ ครั้งท่ี 1 ระยะเวลาเฉลี่ย 12.14 นาทีตอเรื่อง 
รองลงมา คือ ครั้งท่ี 5 ระยะเวลาเฉลี่ย 11.54 นาทีตอเรื่อง ครั้งท่ี 2 ระยะเวลาเฉลี่ย 10.59 นาทีตอ
เรื่อง ครั้งท่ี 6 ระยะเวลาเฉลี่ย 9.23 นาทีตอเรื่อง ครั้งท่ี 3 ระยะเวลาเฉลี่ย 6.88 นาทีตอเรื่อง และนอย
ท่ีสุด คือ ครั้งท่ี 4 ระยะเวลาเฉลี่ย 6 นาทีตอเรื่อง 
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แผนภูมิท่ี 21 แสดงระยะเวลาการประชุมกรรมการประจําคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี พ.ศ. 2563 
 

 
 
แผนภูมิท่ี 22 แสดงจํานวนระเบยีบวาระและระยะเวลาการประชุมกรรมการประจําคณะอุตสาหกรรม
และเทคโนโลยี พ.ศ. 2563 
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4.7 ผลวิเคราะหการดําเนินการประชุมคณะกรรมประจําคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี พ.ศ.2564 

 ผูวิเคราะหไดวิเคราะหขอมูลการดําเนินการประชุมคณะกรรมการประจําคณะอุตสาหกรรมและ
เทคโนโลยี พ.ศ. 2564 ดังนี้ 

 ผูวิเคราะหไดรวบรวมขอมูลการเขาประชุมของคณะกรรมการประจําคณะอุตสาหกรรมและ
เทคโนโลยี ดวยโปรแกรมสําเร็จรูป Excel โดยแยกตามองคประกอบของคณะกรรมการ ดังนี้ 

ตารางท่ี 21  แสดงจํานวนกรรมการประจําคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ท่ีเขารวมประชุมประจําป 
พ.ศ. 2564 จําแนกตามองคประกอบคณะกรรมการและจํานวนการเขารวมประชุม 

                                                                                                  หนวย : คน 

องคประกอบคณะกรรมการ 
กรรมการ 

(คน) 

การเขารวมประชุม (คน) 
จํานวน 
(ครั้ง) ครั้งที่ 

1 
ครั้งที่ 

2 
ครั้งที่ 

3 
ครั้งที่ 

4 
ครั้งที่ 

5 
ครั้งที่ 

6 
ครั้งที่ 

7 

ประธาน 1 1 1 1 1 1 1 1 7 

ผูทรงคุณวุฒิภายนอก 5 2 2 3 3 4 5 2 7 

ผูทรงคุณวุฒิภายใน 4 4 4 3 4 4 4 4 7 

กรรมการ (รองคณบดี /
หน.สาขา) 12 12 11 11 11 12 12 12 7 

เลขานุการ 1 1 1 1 1 1 1 1 7 

ผูชวยเลขานุการ 1 1 1 1 1 1 1 1 7 

องคประกอบกรรมการตอการประชมุ (คน) 24 24 24 24 24 24 24 

 จํานวนผูเขารวมประชุม 24 21 20 20 21 23 24 21 

คิดเปนรอยละ 100 88 83 83 88 96 100 88 

 จากตารางท่ี 21 พบวา การประชุมประจําป พ.ศ. 2563 มีการประชุมจํานวน 7 ครั้ง ผูเขารวม
ประชุมมากท่ีสุด คือ ครั้งท่ี 6 จํานวน 24 คน คิดเปนรอยละ 100 รองลงมา คือ ครั้งท่ี 5 จํานวน 23 คน 
คิดเปนรอยละ 96 ครั้งท่ี 1 ครั้งท่ี 4 และครั้งท่ี 7 จํานวน 21 คน คิดเปนรอยละ 88 และนอยท่ีสุด คือ 
ครั้งท่ี 2 ครั้งท่ี 3 จํานวน 20 คน คิดเปนรอยละ 83 และผูวิเคราะหไดวิเคราะหการเขารวมประชุมของ
กรรมการประเภทตาง ๆ ดังนี้ 
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 ประธาน เขารวมประชุม สามารถเขารวมประชุมครบท้ัง 7 ครัง้ 

 ผูทรงคุณวุฒิภายนอก ไมสามารถเขารวมประชุมครบท้ัง 5 คน รวม 6 ครั้ง โดยอธิบายได ดังนี้ 
  เขารวมประชุมจํานวน 5 คน จํานวน 1 ครั้ง ในครั้งท่ี 6 
  เขารวมประชุมจํานวน 4 คน จํานวน 1 ครั้ง ในครั้งท่ี 5 
  เขารวมประชุมจํานวน 3 คน จํานวน 2 ครั้ง ในครั้งท่ี 3 และครั้งท่ี 4 
  เขารวมประชุมจํานวน 2 คน จํานวน 3 ครั้ง ในครั้งท่ี 1 ครั้งท่ี 2 และครั้งท่ี 7 

 ผูทรงคุณวุฒิภายใน ไมสามารถเขารวมประชุมครบท้ัง 4 คน รวม 1 ครั้ง โดยอธิบายได ดังนี้ 
  เขารวมประชุมจํานวน 4 คน จํานวน 6 ครั้ง ในครั้งท่ี 1 ครั้งท่ี 2 ครั้งท่ี 4 ครั้งท่ี 5      
ครั้งท่ี 6 และครั้งท่ี 7 
  เขารวมประชุมจํานวน 3 คน จํานวน 1 ครั้ง ในครั้งท่ี 3 
   

 กรรมการ (รองคณบดี/หัวหนาสาขา) ไมสามารถเขารวมประชุมครบท้ัง 12 คน         
รวม 3 ครั้ง โดยอธิบายได ดังนี้ 
  เขารวมประชุมจํานวน 12 คน จํานวน 4 ครั้ง ในครั้ง ท่ี  1 ครั้ ง ท่ี  5 ครั้ ง ท่ี  6            
และครั้งท่ี 7 
  เขารวมประชุมจํานวน 11 คน จํานวน 3 ครั้ง ในครั้งท่ี 2 ครั้งท่ี 3 และครั้งท่ี 4 

 เลขานุการ สามารถเขารวมประชุมครบท้ัง 7 ครั้ง 

 ผูชวยเลขานุการ สามารถเขารวมประชุมครบท้ัง 7 ครั้ง  
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แผนภูมิท่ี 23  แสดงจํานวนกรรมการท่ีเขารวมประชุมคณะกรรมการประจําคณะอุตสาหกรรมและ
เทคโนโลยี พ.ศ. 2564 

                                                                                            

 
 
แผนภูมิท่ี 24  แสดงรอยละของจํานวนกรรมการท่ีเขารวมประชุมคณะกรรมการประจําคณะ

อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี พ.ศ. 2564 
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ตารางท่ี 22  แสดงงบประมาณหมวดคาตอบแทน (คาเบี้ยประชุม) กรรมการประจําคณะอุตสาหกรรม
และเทคโนโลยี พ.ศ. 2564 จําแนกตามองคประกอบของคณะกรรมการและอัตราเบี้ย
ประชุม 

หนวย : บาท 

องคประกอบคณะกรรมการ เบี้ยประชุม (บาท) 
ป 2564 

ครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2 ครั้งที่ 3 ครั้งที่ 4 ครั้งที่ 5 ครั้งที่ 6 ครั้งที่ 7 

งบประมาณการประชุมตอครั้ง 
(บาท) 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 105,000 

ประธาน 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 7,000 

ผูทรงคุณวุฒิภายนอก 2,000 2,000 3,000 3,000 4,000 5,000 2,000 21,000 

ผูทรงคุณวุฒิภายใน 2,000 2,000 1,500 2000 2,000 2,000 2,000 13,500 

กรรมการ (รองคณบดี /หน.
สาขา) 6,000 5,500 5,500 5,500 6,000 6,000 6,000 40,500 

เลขานุการ 500 500 500 500 500 500 500 3,500 

ผูชวยเลขานุการ 500 500 500 500 500 500 500 3,500 

รวมการจายเบีย้ประชุมตอครั้ง 
(บาท) 12,000 11,500 12,000 12,500 14,000 15,000 12,000 89,000 

 จากตารางท่ี 22  พบวา ในป  พ.ศ. 2564 มีการดําเนินการจัดประชุม จํานวน 7 ครั้ง 
งบประมาณคาใชจายหมวดคาตอบแทน (คาเบี้ยประชุม) รวมท้ังป 89,000 บาท 
 คาเบี้ยประชุมตอครั้ง มากท่ีสุด คือ ครั้งท่ี 6 จํานวนเงิน 15,000 บาท รองลงมาคือ ครั้งท่ี 5 
จํานวนเงิน 14,000 บาท ครั้งท่ี 4 จํานวนเงิน 12,500 บาท ครั้งท่ี 1 ครั้งท่ี 3 ครั้งท่ี 7 จํานวนเงิน 
12,000 บาท และนอยท่ีสุดคือ ครั้งท่ี 2 จํานวนเงิน 11,500 บาท 
  คาเบี้ยประชุมกรรมการ มากท่ีสุด คือ กรรมการ (รองคณบดี/หน.สาขา) จํานวนเงิน 40,500 
บาท รองลงมา คือ ผูทรงคุณวุฒิภายนอก จํานวนเงิน 21,000 บาท ผูทรงคุณวุฒิภายใน จํานวนเงิน 
13,500 บาท ประธาน จํานวนเงิน 7,000 บาท และนอยท่ีสุด คือ เลขานุการ และผู ชวยเลขานุการ 
จํานวน 3,500 บาท 
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ตารางท่ี 23  แสดงรอยละของงบประมาณหมวดคาตอบแทน (คาเบี้ยประชุม) กรรมการประจําคณะ
อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี พ.ศ. 2564 จําแนกตามองคประกอบคณะกรรมการและรอย
ละการจายเบี้ยประชุม 

                   หนวย : รอยละ 

องคประกอบคณะกรรมการ เบี้ยประชุม (บาท) 
ป 2564 

ครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2 ครั้งที่ 3 ครั้งที่ 4 ครั้งที่ 5 ครั้งที่ 6 ครั้งที่ 7 

ประธาน 
                    

6.67  
                     

6.67  
                     

6.67  
                     

6.67  
              

6.67  
                     

6.67  
                   

6.67  
             

6.67  

ผูทรงคุณวุฒิภายนอก 
                   

13.33  
                    

13.33  
                   

20.00  
                    

20.00  
            

26.67  
                    

33.33  
                 

13.33  
           

20.00  

ผูทรงคุณวุฒิภายใน 
                   

13.33  
                    

13.33  
                   

10.00  
                    

13.33  
            

13.33  
                    

13.33  
                 

13.33  
           

12.86  

กรรมการ (รองคณบดี /หน.
สาขา) 

                   
40.00  

                    
36.67  

                   
36.67  

                    
36.67  

            
40.00  

                    
40.00  

                 
40.00  

           
38.57  

เลขานุการ 
                    

3.33  
                     

3.33  
                     

3.33  
                     

3.33  
              

3.33  
                     

3.33  
                   

3.33  
             

3.33  

ผูชวยเลขานุการ 
                    

3.33  
                     

3.33  
                     

3.33  
                     

3.33  
              

3.33  
                     

3.33  
                   

3.33  
             

3.33  

รอยละของการจายเบีย้ประชุม
ตอครั้ง 

                  
80.00  

                    
76.67  

                   
80.00  

                   
83.33  

            
93.33  

                  
100.00  

                 
80.00  

           
84.76  

 
 จากตารางท่ี 23 พบวา ในป พ.ศ. 2564 มีการดําเนินการจัดประชุม จํานวน 7 ครั้ง รอยละ 
84.76 ของงบประมาณหมวดคาตอบแทน (คาเบี้ยประชุม) รวมของจํานวนองคประชุมคณะกรรมการท้ัง
ป 
 รอยละของคาเบี้ยประชุมตอครั้ง มากท่ีสุด คือ ครั้งท่ี 6 มีงบประมาณหมวดคาตอบแทน       
(คา เบี้ยประชุม) มากท่ีสุด รอยละ 100 รองลงมา คือ ครั้งท่ี 5 รอยละ 93.33 ครั้งท่ี 4 รอยละ 83.33      
ครั้งท่ี 1 ครั้งท่ี 3 ครั้งท่ี 7 รอยละ 80 และนอยท่ีสุด คือ ครั้งท่ี 2 รอยละ 76.67 
 รอยละของงบประมาณหมวดคาตอบแทน (คาเบี้ยประชุม) มากท่ีสุด คือ กรรมการ (รองคณบดี 
/หน.สาขา) รอยละ 38.57 รองลงมา คือ ผูทรงคุณวุฒิภายนอก รอยละ 20 ผูทรงคุณวุฒิภายใน รอยละ 
12.86 ประธาน รอยละ 6.67 และ นอยท่ีสุด คือ เลขานุการ และผูชวยเลขานุการ รอยละ 3.33 
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ตารางท่ี 24  แสดงงบประมาณหมวดคาใชสอยการจัดการประชุมกรรมการประจําคณะอุตสาหกรรม
และเทคโนโลยี พ.ศ. 2564 จําแนกตามคาพาหนะและคาอาหารวางและเครื่องดื่ม 

          หนวย : บาท 

การประชุม พ.ศ. 2564 

หมวดคาใชสอย 
รวมหมวดคาใชสอย 

(บาท) 
คาพาหนะ (คา

เดินทาง, คาน้ํามัน
เช้ือเพลิง) (บาท) 

คาอาหารวางและ
เครื่องดื่ม (บาท) 

ครั้งท่ี 1 0 0 0 

ครั้งท่ี 2 0 80 80 

ครั้งท่ี 3 0 245 245 

ครั้งท่ี 4 0 350 350 

ครั้งท่ี 5 0 245 245 

ครั้งท่ี 6 0 350 350 

ครั้งท่ี 7 0 350 350 

รวม (บาท)             -        1,620.00      1,620.00  

 
 จากตารางท่ี 24 พบวา ในป  พ.ศ. 2564 มีการดําเนินการจัดประชุม จํานวน 7 ครั้ง 
งบประมาณหมวดคาใชสอยการจัดการประชุมกรรมการประจําคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี รวม 
1,620 บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 งบประมาณหมวดคาใชสอย มากท่ีสุด คือ ครั้งท่ี 4 ครั้งท่ี 6 ครั้งท่ี 7 จํานวนเงิน 350 บาท 
รองลงมา คือ ครั้งท่ี 3 ครั้งท่ี 5 จํานวนเงิน 245 บาท ครั้งท่ี 2 จํานวนเงิน 80 บาท และนอยท่ีสุด คือ 
ครั้งท่ี 1 ไมใชงบประมาณหมวดคาใชสอย 
 คาพาหนะ (คาเดินทาง, คาน้ํามันเชื้อเพลิง) ไมมีการเบิกจายในการประชุมท้ัง 7 ครั้ง (เนื่องจาก
เปนการประชุมผานระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส) 
 คาอาหารวางและเครื่องดื่ม มากท่ีสุด คือ ครั้งท่ี 4 ครั้งท่ี 6 ครั้งท่ี 7 จํานวนเงิน 350 บาท 
รองลงมา คือ ครั้งท่ี 3 ครั้งท่ี 5 จํานวนเงิน 245 บาท ครั้งท่ี 2 จํานวนเงิน 80 บาท และนอยท่ีสุด คือ 
ครั้งท่ี 1 ไมมีการเบิกจาย 
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ตารางท่ี 25 แสดงรอยละงบประมาณหมวดคาใชสอยการจัดการประชุมกรรมการประจําคณะ
อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี พ.ศ. 2564 จําแนกตามคาพาหนะและคาอาหารวางและ
เครื่องดื่ม 

                   หนวย : รอยละ 

การประชุม พ.ศ. 2564 

หมวดคาใชสอย (รอยละ) 

รวมหมวดคาใชสอย 
คาพาหนะ (คา

เดินทาง, คาน้ํามัน
เช้ือเพลิง) 

คาอาหารวางและ
เครื่องดื่ม 

ครั้งท่ี 1 - - - 

ครั้งท่ี 2 - 100.00 4.94 

ครั้งท่ี 3 - 100.00 15.12 

ครั้งท่ี 4 - 100.00 21.60 

ครั้งท่ี 5 - 100.00 15.12 

ครั้งท่ี 6 - 100.00 21.60 

ครั้งท่ี 7 - 100.00 21.60 

รวม (บาท) - 100.00 100 

 
 จากตารางท่ี 25 พบวา ในป พ.ศ. 2564 มีการดําเนินการจัดประชุม จํานวน 6 ครั้ง โดยมี
รายละเอียดดังนี้ 
 รอยละของงบประมาณหมวดคาใชสอยการจัดการประชุมกรรมการประจําคณะอุตสาหกรรม
และเทคโนโลยีตอป มากท่ีสุด คือ ครั้งท่ี 4 ครั้งท่ี 6 ครั้งท่ี 7 รอยละ 21.60 รองลงมา คือ ครั้งท่ี 3      
ครั้งท่ี 5 รอยละ 15.12 ครั้งท่ี 2 รอยละ 4.94 และนอยท่ีสุด คือ ครั้งท่ี 1 รอยละ 0 
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แผนภูมิท่ี 25  แสดงงบประมาณหมวดคาใชสอยการจัดการประชุมกรรมการประจําคณะอุตสาหกรรม
และเทคโนโลยี พ.ศ. 2564  

       

 
 
แผนภูมิท่ี 26  แสดงรอยละของงบประมาณหมวดคาใชสอยการจัดการประชุมกรรมการประจําคณะ

อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี พ.ศ. 2564 
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ตารางท่ี 26  แสดงงบประมาณหมวดคาวัสดุ (คาใชจายในการดําเนินงานจัดทําเอกสารประกอบการ
ประชุม) กรรมการประจําคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี พ.ศ. 2564 จําแนกตามคา
กระดาษและคาวัสดุอ่ืนๆ 

          หนวย : บาท 

การประชุม พ.ศ. 2564 
หมวดคาวัสดุ รวมหมวดคาวัสดุ 

(บาท) คากระดาษ คาวัสดุอ่ืนๆ 
ครั้งท่ี 1 130 60 190 

ครั้งท่ี 2 187 74 261 

ครั้งท่ี 3 144 67 211 

ครั้งท่ี 4 144 67 211 

ครั้งท่ี 5 144 67 211 

ครั้งท่ี 6 216 81 297 

ครั้งท่ี 7 101 57 158 

รวม (บาท) 1,066 473 1,539 

จากตารางท่ี 26 พบวา ในป  พ.ศ. 2564 มีการดําเนินการจัดประชุม จํานวน 7 ครั้ง 
งบประมาณหมวดคาวัสดุ (คาใชจายในการดําเนินงานจัดทําเอกสารประกอบการประชุม) กรรมการ
ประจําคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี รวม 1,539 บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 งบประมาณหมวดคาวัสดุ (คาใชจายในการดําเนินงานจัดทําเอกสารประกอบการประชุม) มาก
ท่ีสุด คือ ครั้งท่ี 6 จํานวนเงิน 297 บาท รองลงมา คือ ครั้งท่ี 2 จํานวนเงิน 261 บาท ครั้งท่ี 3 ครั้งท่ี 4 
ครั้งท่ี 5 จํานวนเงิน 211 บาท ครั้งท่ี 1 จํานวนเงิน 190 บาท และนอยท่ีสุด คือ ครั้งท่ี 7 จํานวนเงิน 
158 บาท 
 คากระดาษ มากท่ีสุด คือ ครั้งท่ี 6 จํานวนเงิน 216 บาท รองลงมา คือ ครั้งท่ี 2 จํานวนเงิน 
187 บาท ครั้งท่ี 3 ครั้งท่ี 4 ครั้งท่ี 5 จํานวนเงิน 144 บาท ครั้งท่ี 1 จํานวนเงิน 130 บาท และนอยท่ีสุด 
คือ ครั้งท่ี 7 จํานวนเงิน 101 บาท 
 คาวัสดุอ่ืนๆ (คากระดาษเอ4 สี,ลิ้นแฟม, กระดาษสต๊ิกเกอรใส ฯลฯ) มากท่ีสุด คือ ครั้งท่ี 6 
จํานวนเงิน 81 บาท รองลงมา คือ ครั้งท่ี 2 จํานวนเงิน 74 บาท ครั้งท่ี 3 ครั้งท่ี 4 ครั้งท่ี 5 จํานวนเงิน 
67 บาท ครั้งท่ี 1 จํานวนเงิน 60 บาท และนอยท่ีสุด คือ ครั้งท่ี 7 จํานวนเงิน 57 บาท 
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ตารางท่ี 27  แสดงรอยละของงบประมาณหมวดคาวัสดุ (คาใชจายในการดําเนินงานจัดทําเอกสาร
ประกอบการประชุม) กรรมการประจําคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี พ.ศ. 2564 
จําแนกตามคากระดาษและคาวัสดุอ่ืนๆ 

                   หนวย : รอยละ 

การประชุม พ.ศ. 2564 
หมวดคาวัสดุ (รอยละ) 

รวมหมวดคาวัสดุ 
คากระดาษ คาวัสดุอ่ืนๆ 

ครั้งท่ี 1 68.42 31.58 12.35 

ครั้งท่ี 2 71.65 28.35 16.96 

ครั้งท่ี 3 68.25 31.75 13.71 

ครั้งท่ี 4 68.25 31.75 13.71 

ครั้งท่ี 5 68.25 31.75 13.71 

ครั้งท่ี 6 72.73 27.27 19.30 

ครั้งท่ี 7 63.92 36.08 10.27 

รอยละ 69.27 30.73 100 

จากตารางท่ี 27 พบวา ในป พ.ศ. 2564 มีการดําเนินการจัดประชุม จํานวน 7 ครั้ง โดยมี
รายละเอียดดังนี้ 
 รอยละของงบประมาณหมวดคาวัสดุ (คาใชจายในการดําเนินงานจัดทําเอกสารประกอบการ
ประชุม) กรรมการประจําคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มากท่ีสุด คือ ครั้งท่ี 6 รอยละ 19.30 
รองลงมา คือ ครั้งท่ี 3 ครั้งท่ี 4 ครั้งท่ี 5 รอยละ 13.71 ครั้งท่ี 1 รอยละ 12.35 และนอยท่ีสุด คือ       
ครั้งท่ี 7 รอยละ 10.27 
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แผนภูมิท่ี 27  แสดงงบประมาณหมวดคาวัสดุ (คาใชจายในการดําเนินงานจัดทําเอกสารประกอบการ
ประชุม) กรรมการประจาํคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี พ.ศ. 2564 

                             

 
 
แผนภูมิท่ี 28  แสดงรอยละของงบประมาณหมวดคาวัสดุ (คาใชจายในการดําเนินงานจัดทําเอกสาร

ประกอบการประชุม) กรรมการประจําคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี พ.ศ. 2564 
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ตารางท่ี 28  แสดงงบประมาณคาใชจายการจัดประชุมกรรมการประจําคณะอุตสาหกรรมและ
เทคโนโลยี พ.ศ. 2564 จําแนกตามหมวดคาตอบแทน หมวดคาใชสอย และคาวัสดุ 

                 หนวย : บาท, รอยละ 

ครั้งท่ี
ประชุม 

หมวดคาตอบแทน (คา
เบ้ียประชุม) 

หมวดคาใชสอย หมวดคาวัสดุ 
รวม 

(บาท) จํานวนเงิน 
(บาท) 

คิดเปน
รอยละ 

จํานวนเงิน 
(บาท) 

คิดเปน
รอยละ 

จํานวนเงิน 
(บาท) 

คิดเปน
รอยละ 

ครั้งท่ี 1 12,000 98.44 0 - 190 1.56 12,190 

ครั้งท่ี 2 11,500 97.12 80 0.68 261 2.20 11,841 

ครั้งท่ี 3 12,000 96.34 245 1.97 211 1.69 12,456 

ครั้งท่ี 4 12,500 95.70 350 2.68 211 1.62 13,061 

ครั้งท่ี 5 14,000 96.84 245 1.69 211 1.46 14,456 

ครั้งท่ี 6 15,000 95.87 350 2.24 297 1.89 15,647 

ครั้งท่ี 7 12,000 95.94 350 2.80 158 1.26 12,508 

รวม 89,000 96.57 1,620 1.76 1,539 1.67 92,159 

 
จากตารางท่ี 28 พบวา ในป  พ.ศ. 2564 มีการดําเนินการจัดประชุม จํานวน 7 ครั้ง 

งบประมาณคาใชจายจัดประชุมท้ังป รวม 92,159 บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 งบประมาณคาใชจายรายปรวม มากท่ีสุด คือ ครั้งท่ี 6 จํานวนเงิน 15,647 บาท รองลงมา คือ 
ครั้งท่ี 5 จํานวนเงิน 14,456 บาท ครั้งท่ี 4 จํานวนเงิน 13,061 บาท ครั้งท่ี 7 จํานวนเงิน 12,508 บาท 
ครั้งท่ี 3 จํานวนเงิน 12,456 บาท ครั้งท่ี 1 จํานวนเงิน 12,190 บาท และนอยท่ีสุด คือ ครั้งท่ี 2 จํานวน
เงิน 11,841 บาท 
 หมวดคาตอบแทน (คาเบี้ยประชุม) มากท่ีสุด คือ ครั้งท่ี 6 จํานวนเงิน 15,000 บาท รองลงมา 
คือ ครั้งท่ี 5 จํานวนเงิน 14,000 บาท ครั้งท่ี 4 จํานวนเงิน 12,500 บาท ครั้งท่ี 1 ครั้งท่ี 3 ครั้งท่ี 7 
จํานวนเงิน 12,000 บาท และนอยท่ีสุด คือ ครั้งท่ี 2 จํานวนเงิน 11,500 บาท 
 หมวดคาใชสอย มากท่ีสุด คือ ครั้งท่ี 4 ครั้งท่ี 6 ครั้งท่ี 7 จํานวนเงิน 350 บาท รองลงมา คือ 
ครั้งท่ี 3 ครั้งท่ี 5 จํานวนเงิน 245 บาท ครั้งท่ี 2 จํานวนเงิน 80 บาท และนอยท่ีสุด คือ ครั้งท่ี 1 จํานวน
เงิน 0 บาท 
 หมวดคาวัสดุ มากท่ีสุด คือ ครั้งท่ี 6 จํานวนเงิน 297 บาท รองลงมา คือ ครั้งท่ี 2 จํานวนเงิน 
261 บาท ครั้งท่ี 3 ครั้งท่ี 4 ครั้งท่ี 5 จํานวนเงิน 211 บาท ครั้งท่ี 1 จํานวนเงิน 190 บาท และนอยท่ีสุด 
คือ ครั้งท่ี 7 จํานวนเงิน 158 บาท 
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แผนภูมิท่ี 29 แสดงขอมูลเปรียบเทียบจํานวนงบประมาณหมวดคาตอบแทน หมวดคาใชสอย และ
หมวดคาวัสดุตอครั้งของการจัดประชุมกรรมการประจําคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 
พ.ศ. 2564 

 
 

แผนภูมิท่ี 30  แสดงงบประมาณหมวดคาตอบแทน หมวดคาใชสอย และหมวดคาวัสดุในการจัดประชุม
กรรมการประจําคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี พ.ศ. 2564 
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ตารางท่ี 29  แสดงจํานวนระเบียบวาระการประชุมกรรมการประจําคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 
พ.ศ. 2564 จําแนกตามระเบียบวาระและจาํนวนระเบียบวาระการประชุม 

หนวย : เรื่อง 
ระเบียบวาระ จํานวนระเบียบวาระการประชุมกรรมการประจําคณะอุตสาหกรรม

และเทคโนโลยี พ.ศ. 2562 
รวมท้ังป 
(เร่ือง) 

คร้ังท่ี 
1 

คร้ังท่ี 
2 

คร้ังท่ี 
3 

คร้ังท่ี 
4 

คร้ังท่ี 
5 

คร้ังท่ี 
6 

คร้ังท่ี 
7 

วาระท่ี 1 เร่ืองประธานแจง
ใหท่ีประชุมทราบ 

1 1 1 2 1 2 3 11 

วาระท่ี 2 รับรองรายงาน
การประชุม คร้ังท่ีผานมา 

1 1 1 1 1 1 1 7 

วาระท่ี 3 เร่ืองสืบเนื่องจา
การประชุมคร้ังท่ีผานมา 

1 1 1 1 1 1 1 7 

วาระท่ี 4 เร่ืองเสนอเพ่ือ
ทราบ 

3 0 2 0 2 3 2 12 

วาระท่ี 5 เร่ืองเสนอเพ่ือ
พิจารณา 

2 8 4 6 4 7 1 32 

วาระท่ี 6 เร่ืองอ่ืนๆ 0 1 7 2 1 2 0 13 

เพ่ือพิจารณา   1           1 

เพ่ือทราบ     7 2 1 2   12 

รวม (เร่ือง) 8 12 16 12 10 16 8 82 

จากตารางท่ี 29 พบวา ในป พ.ศ. 2564 มีการดําเนินการจัดประชุม จํานวน 11 ครั้ง พิจารณา
ระเบียบวาระการประชุม รวม 82 เรื่อง โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 การประชุมท่ีมีการพิจารณาระเบียบวาระมากท่ีสุด คือ ครั้งท่ี 3 ครั้งท่ี 6 จํานวน 16 เรื่อง 
รองลงมา คือ ครั้งท่ี 2 ครั้งท่ี 4 จํานวน 12 เรื่อง ครั้งท่ี 5 จํานวน 10 เรื่อง และนอยท่ีสุด คือ ครั้งท่ี 1 
ครั้งท่ี 7 จํานวน 8 เรื่อง 
 วาระท่ี 1 เรื่องประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ จํานวนเรื่องมากท่ีสุด คือ ครั้งท่ี 7 จํานวน 3 
เรื่อง รองลงมาคือ ครั้งท่ี 4 ครั้งท่ี 6 จํานวน 2 เรื่อง และนอยท่ีสุด คือ ครั้งท่ี1 ครั้งท่ี 2 ครั้งท่ี 3 ครั้งท่ี 5 
จํานวน 1 เรื่อง 
 วาระท่ี 2 รับรองรายงานการประชุมครั้งท่ีผานมา จํานวน 7 ครั้ง คือ ครั้งท่ี 1 ครั้งท่ี 2 ครั้งท่ี 3 
ครั้งท่ี 4 ครั้งท่ี 5 ครั้งท่ี 6 ครั้งท่ี 7  
 วาระท่ี 3 เรื่องสืบเนื่องจาการประชุมครั้งท่ีผานมา (ติดตามผลการดําเนินงานตามมติท่ีประชุม) 
จํานวน 7 ครั้ง คือ ครั้งท่ี 1 ครั้งท่ี 2 ครั้งท่ี 3 ครั้งท่ี 4 ครั้งท่ี 5 ครั้งท่ี 6 ครั้งท่ี 7  
 วาระท่ี 4 เรื่องเสนอเพ่ือทราบ จํานวนเรื่องมากท่ีสุด คือ ครั้งท่ี 1 ครั้งท่ี 6 จํานวน 3 เรื่อง 
รองลงมา คือ ครั้งท่ี 3 ครั้งท่ี 5 ครั้งท่ี 7 จํานวน 2 เรื่อง และไมมีเรื่องท่ีเสนอเพ่ือทราบ คือ ครั้งท่ี 2    
ครั้งท่ี 4 
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 วาระท่ี 5 เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา จํานวนเรื่องมากท่ีสุด คือ ครั้งท่ี 2 จํานวน 8 เรื่อง รองลงมา 
คือ ครั้งท่ี 6 จํานวน 7 เรื่อง ครั้งท่ี 4 จํานวน 6 เรื่อง ครั้งท่ี 3 ครั้งท่ี 5 จํานวน 4 เรื่อง ครั้งท่ี 1 จํานวน 
2 เรื่อง  และนอยท่ีสุด คือ ครั้งท่ี 7 จํานวน 1 เรื่อง 
 วาระท่ี 6 เรื่องอ่ืนๆ จํานวนเรื่องมากท่ีสุด คือ ครั้งท่ี 3 จํานวน 7 เรื่อง รองลงมา คือ ครั้งท่ี 4 
ครั้งท่ี 6 จํานวน 2 เรื่อง ครั้งท่ี 2 ครั้งท่ี 5 จํานวน 1 เรื่อง และไมเรื่องเสนอท่ีประชุม คือ ครั้งท่ี 1 ครั้งท่ี 
ครั้งท่ี 7 
 
แผนภูมิท่ี 31  แสดงจํานวนวาระการประชุมกรรมการประจําคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี พ.ศ. 

2564 
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ตารางท่ี 30  แสดงจํานวนระยะเวลาท่ีใชในการประชุมกรรมการประจําคณะอุตสาหกรรมและ
เทคโนโลยี พ.ศ. 2564 จําแนกตามจํานวนวาระ เริ่มประชุมเวลา เลิกประชุมเวลา 
ระยะเวลา (ชั่วโมง) ระยะเวลา (นาที) เฉลี่ยเรื่องละ (นาที) 

                      หนวย : นาที 
รายการ ระยะเวลาการประชุมกรรมการประจาํคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ประจําป พ.ศ. 

2564 
ครั้งท่ี 1 ครั้งท่ี 2 ครั้งท่ี 3 ครั้งท่ี 4 ครั้งท่ี 5 ครั้งท่ี 6 ครั้งท่ี 7 

จํานวนวาระ 8 13 23 14 11 18 8 

เริ่มประชุม เวลา 13.30 13.30 13.30 13.30 13.30 13.30 13.30 

เลิกประชุมเวลา 15.00 15.30 15.30 15.30 16.00 16.00 15.00 

ระยะเวลา 
(ชั่วโมง) 

2.30 2.00 2.00 2.00 2.30 2.30 1.30 

ระยะเวลา (นาที) 150 120 120 120 150 150 90 

เฉลี่ยเรื่องละ 
(นาที) 

18.75 9.23 5.22 8.57 13.64 8.33 11.25 

 
จากตารางท่ี 30 พบวา ในป พ.ศ. 2564 มีการดําเนินการจัดประชุม จํานวน 7 ครั้ง โดยมี

รายละเอียดดังนี้ 
 ระยะเวลาท่ีใชในการประชุม มากท่ีสุด คือ ครั้งท่ี 1 ครั้งท่ี 5อครั้งท่ี 6 ระยะเวลา 150 นาที 
รองลงมา คือ ครั้งท่ี 2 ครั้งท่ี 3 ครั้งท่ี 4 ระยะเวลา 120 นาที และนอยท่ีสุด คือ ครั้งท่ี 7 ระยะเวลา 90 
นาที 
 การใชระยะเวลาโดยเฉลี่ยตอเรื่อง มากท่ีสุด คือ ครั้งท่ี 1 ระยะเวลาเฉลี่ย 18.75 นาทีตอเรื่อง 
รองลงมา คือ ครั้งท่ี 5 ระยะเวลาเฉลี่ย 13.64 นาทีตอเรื่อง ครั้งท่ี 7 ระยะเวลาเฉลี่ย 11.25 นาทีตอ
เรื่อง ครั้งท่ี 2 ระยะเวลาเฉลี่ย 9.23 นาทีตอเรื่อง ครั้งท่ี 4 ระยะเวลาเฉลี่ย 8.57 นาทีตอเรื่อง ครั้งท่ี 6 
ระยะเวลาเฉลี่ย 8.33 นาทีตอเรื่อง และนอยท่ีสุด คือ ครั้งท่ี 3 ระยะเวลาเฉลี่ย 5.22 นาทีตอเรื่อง 
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แผนภูมิท่ี 32 แสดงระยะเวลาการประชุมกรรมการประจําคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี พ.ศ. 2564 

 
 
แผนภูมิท่ี 33  แสดงจํานวนระเบียบวาระและระยะเวลาการประชุมกรรมการประจําคณะอุตสาหกรรม

และเทคโนโลยี พ.ศ. 2564 

 
 
 



บทท่ี 5 
สรุปผลการวิเคราะห และขอเสนอแนะ 

การวิเคราะหการดําเนินการประชุมคณะกรรมการประจําคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร ระหวางป พ.ศ. 2562-2564 มีวัตถุประสงค
เพ่ือให มีขอมูลการดําเนินการประชุมคณะกรรมการประจําคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร จํานวน 4 ดาน คือ 1. ดานจํานวนครั้งการ
เขาประชุม 2. ดานงบประมาณการจัดประชุม 3. ดานจํานวนระเบียบวาระการประชุม และ 4. ดาน
ระยะเวลาการดําเนินการประชุม ซ่ึงสรุปผลการวิเคราะหได ดังนี้ 

5.1 สรุปผลการวิเคราะห 
 

 5.1.1   ดานจํานวนครั้งการเขาประชุม 
  ผูวิเคราะหไดเก็บรวบรวมขอมูลการเขารวมประชุมคณะกรรมการประจําคณะ
อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร โดยแยกเปน
ประเภทของคณะกรรมการตามองคประกอบท่ีขอบังคับกําหนด ดังนี้ 

ตารางท่ี 31 แสดงจํานวนครั้งและรอยละการเขาประชุมคณะกรรมการประจําคณะอุตสาหกรรมและ
เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร ประจําป พ.ศ. 
2562-2564 จําแนกตามจํานวนครั้งและรอยละการเขาประชุมของคณะกรรมการตาม
องคประกอบท่ีขอบังคับกําหนด 

         หนวย : ครั้ง, รอยละ 

รายการ 
จํานวนการเขารวมประชุม 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 
จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 

จัดประชุม (ครั้ง) 11 100 6 100 7 100 
ประธาน 10    90.91  6   100  7   100 

ผู ท ร ง คุ ณ วุ ฒิ
ภายนอก 

11   100  6   100  7   100 

ผู ท ร ง คุ ณ วุ ฒิ
ภายใน 

11   100  6   100  7   100  

ก รรม ก าร  (รอ ง
คณบดี  /หัวหน า
สาขา) 

11   100 6   100 7   100 

เลขานุการ 11   100 6   100  7   100 

ผูชวยเลขานุการ 11   100 6   100 7   100  
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จากตารางท่ี 31 พบวา ผลรวมของจํานวนครั้งการประชุมคณะกรรมการประจําคณะ
อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มากท่ีสุด คือ ป พ.ศ. 2562 จํานวน 11 ครั้ง รองลงมา คือ พ.ศ. 2564 
จํานวน 7 ครั้ง และนอยท่ีสุด คือ พ.ศ. 2562 จํานวน 6 ครั้ง 

พบวา รอยละการเขารวมประชมุท่ีมีกรรมการตามองคประกอบเทียบกับจํานวนครั้งการประชุม
ท้ังป สรุปขอูลได ดังนี้ 

ประธาน รอยละการเขารวมประชุมของปท่ีมากท่ีสุด คือ พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 รอยละ 100 
และนอยท่ีสุด คือ พ.ศ. 2562 รอยละ 90.91 

ผูทรงคุณวุฒิภายนอก กรรมการตามองคประกอบเขารวม รอยละ 100 ท้ัง 3 ป 
ผูทรงคุณวุฒิภายใน กรรมการตามองคประกอบเขารวม รอยละ 100 ท้ัง 3 ป 
กรรมการ (รองคณบดี /หัวหนาสาขา) กรรมการตามองคประกอบเขารวม รอยละ 100 ท้ัง 3 ป 
เลขานุการ กรรมการตามองคประกอบเขารวม รอยละ 100 ท้ัง 3 
ผูชวยเลขานุการ กรรมการตามองคประกอบเขารวม รอยละ 100 ท้ัง 3 

แผนภูมิท่ี 34 แสดงจํานวนครั้งการประชุมคณะกรรมการประจําคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร ประจําป พ.ศ. 2562-2564 
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 5.1.2   ดานงบประมาณการจัดประชุม 
  ผูวิเคราะหไดเก็บรวบรวมขอมูลงบประมาณการจัดประชุม แบงเปน 3 หมวด คือ 
หมวดคาตอบแทน (คาเบี้ยประชุม) หมวดคาใชสอย (คาพาหนะ, คาเดินทาง, คาน้ํามันเชื้อเพลิง, 
คาอาหารวางและเครื่องด่ืม) และหมวดคาวัสดุ (คาใชจายในการดําเนินงานจัดทําเอกสารประกอบการ
ประชุม) ดังนี้ 

ตารางท่ี 32 แสดงจํานวนงบประมาณการจัดประชุมคณะกรรมการประจําคณะอุตสาหกรรมและ
เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร ประจําป พ.ศ. 
2562-2564 จําแนกตามหมวดคาตอบแทน (คาเบี้ยประชุม) หมวดคาใชสอย (คาพาหนะ, 
คาเดินทาง, คาน้ํามันเชื้อเพลิง, คาอาหารวางและเครื่องดื่ม) และหมวดคาวัสดุ (คาใชจาย
ในการดําเนินงานจัดทําเอกสารประกอบการประชุม) 

         หนวย : บาท, รอยละ 

ปท่ีจัด
ประชุม 

จัด
ประชุม 
(คร้ัง) 

หมวดคาตอบแทน 
(คาเบ้ียประชุม) 

หมวดคาใชสอย หมวดคาวัสดุ รวม
คาใชจาย 
(บาท) 

เฉลี่ยตอ
คร้ัง 

(บาท) 
จํานวน 
(บาท) 

คิดเปน
รอยละ 

จํานวน 
(บาท) 

คิดเปน
รอยละ 

จํานวน 
(บาท) 

คิดเปน
รอยละ 

2562 11 131,000 84.85 16,538 10.71 6,846 4.43 154,384 14,034.91 

2563 6 74,500 82.04 11,528 12.70 5,387 5.93 90,807 15,134.50 

2564 7 89,000 96.57 1,620 1.76 1,539 1.67 92,159 13,165.57 

 
 จากตารางท่ี 32 พบวา คาเฉลี่ยการจัดประชุมตอครั้ง มากท่ีสุด คือ พ.ศ. 2563 จํานวน 
15,134.50 บาท รองลงมา คือ พ.ศ. 2562 จํานวน 14,034.91 บาท และนอยท่ีสุด คือ พ.ศ 2564 
จํานวน 13,165.57 บาท 
 งบประมาณรวมตลอดท้ังปของหมวดคาตอบแทน (คาเบี้ยประชุม) หมวดคาใชสอย (คาพาหนะ, 
คาเดินทาง, คาน้ํามันเชื้อเพลิง, คาอาหารวางและเครื่องดื่ม) และหมวดคาวัสดุ (คาใชจายในการ
ดําเนินงานจัดทําเอกสารประกอบการประชุม) มี ดังนี้ 
 หมวดคาตอบแทน (คาเบี้ยประชุม) มากท่ีสุด คือ พ.ศ. 2562 จํานวนเงิน 131,000 บาท 
รองลงมา คือ พ.ศ. 2564 จํานวนเงิน 89,000 บาท และนอยท่ีสุด คือ พ.ศ. 2563 จํานวนเงิน 74,500 
บาท 
 หมวดคาใชสอย (คาพาหนะ, คาเดินทาง, คาน้ํามันเชื้อเพลิง, คาอาหารวางและเครื่องดื่ม) มาก
ท่ีสุด คือ พ.ศ. 2562 จํานวนเงิน 16,538 บาท รองลงมา คือ พ.ศ. 2563 จํานวนเงิน 11,528 บาท และ
นอยท่ีสุด คือ พ.ศ. 2564 จํานวนเงิน 1,620 บาท 
 หมวดคาวัสดุ (คาใชจายในการดําเนินงานจัดทําเอกสารประกอบการประชุม) มากท่ีสุด คือ 
พ.ศ. 2562 จํานวนเงิน 6,846 บาท รองลงมา คือ พ.ศ. 2563 จํานวนเงิน 5,387 บาท และนอยท่ีสุด 
คือ พ.ศ. 1,539 บาท 
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แผนภูมิท่ี 35 แสดงคาเฉลี่ยงบประมาณการจัดประชุมคณะกรรมการประจําคณะอุตสาหกรรมและ
เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร ประจําป พ.ศ. 
2562-2564 
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5.1.3   ดานจํานวนระเบียบวาระการประชุม 
  ผูวิเคราะหไดเก็บขอมูลวาระการประชุม โดยแบงเปน 6 วาระ คือ ระเบียบวาระท่ี 1 
เรื่องประธานแจงใหทราบ ระเบียบวาระท่ี 2 รับรองรายงานการประชุม ครั้งท่ีผานมา ระเบียบวาระท่ี 3 
เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งท่ีผานมา ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องเสนอเพ่ือทราบ ระเบียบวาระท่ี 5 
เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา ระเบียบวาระท่ี 6 เรื่องอ่ืน ๆ ดังนี้ 

ตารางท่ี 33 แสดงจํานวนระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการประจําคณะอุตสาหกรรมและ
เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร ประจําป พ.ศ. 
2562-2564 จําแนกตามจํานวนวาระการประชุม 

หนวย : เรื่อง 

ระเบียบวาระการประชุม 
จํานวนวาระ (เรื่อง) 

พ.ศ. 2562 
(11 ครั้ง) 

พ.ศ. 2563 
(6 ครั้ง) 

พ.ศ. 2564 
(7 ครั้ง) 

วาระท่ี 1 เรื่องประธานแจงใหทราบ 24 16 11 

วาระท่ี 2 รับรองรายงานการประชุม ครั้งท่ีผานมา 11 6 7 

วาระท่ี 3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งท่ีผานมา 12 6 7 

วาระท่ี 4 เรื่องเสนอเพ่ือทราบ 4 7 12 

วาระท่ี 5 เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา 60 49 32 

วาระท่ี 6 เรื่องอ่ืน ๆ 12 9 13 

            เพ่ือพิจารณา 1 1 1 

            เพ่ือทราบ 11 8 12 

รวมระเบียบวาระ (เรื่อง) 123 93 82 

คาเฉล่ียตอครั้ง (เรื่อง) 11.18 15.50 11.71 

   
 จากตารางท่ี 33 พบวา จํานวนระเบียบวาระ มากท่ีสุด คือ พ.ศ. 2562 จํานวน 123 เรื่อง คิด
เปนเฉลี่ยตอครั้ง 11.18 เรื่อง รองลงมา คือ พ.ศ. 2563 จํานวน 93 เรื่อง คิดเปนเฉลี่ยตอครั้ง 15.50 
เรื่อง และนอยท่ีสุด คือ พ.ศ 2564 จํานวน 82 เรื่อง คิดเปนคาเฉลี่ยตอครั้ง 11.71 เรื่อง 
 จํานวนระเบียบวาระการประชุมในแตละปมีรายละเอียด ดังนี้ 
 วาระท่ี 1 เรื่องประธานแจงใหทราบ มากท่ีสุด คือ พ.ศ. 2562 จํานวน 24 เรื่อง รองลงมา คือ 
พ.ศ. 2563 จํานวน 16 เรื่อง และนอยท่ีสุด คือ พ.ศ. 2564 จํานวน 11 เรื่อง 
 วาระท่ี 2 รับรองรายงานการประชุม ครั้งท่ีผานมา มากท่ีสุด คือ พ.ศ. 2562 จํานวน 11 เรื่อง 
รองลงมา คือ พ.ศ. 2564 จํานวน 7 เรื่อง และนอยท่ีสุด คือ พ.ศ. 2563 จํานวน 6 เรื่อง 
 วาระท่ี 3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งท่ีผานมา มากท่ีสุด คือ พ.ศ. 2562 จํานวน 12 เรื่อง 
รองลงมา คือ พ.ศ. 2564 จํานวน 7 เรื่อง และนอยท่ีสุด คือ พ.ศ. 2563 จํานวน 6 เรื่อง 
 วาระท่ี 4 เรื่องเสนอเพ่ือทราบ มากท่ีสุด คือ พ.ศ. 2564 จํานวน 12 เรื่อง รองลงมา คือ พ.ศ. 
2563 จํานวน 7 เรื่อง และนอยท่ีสุด คือ พ.ศ. 2562 จํานวน 4 เรื่อง 
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 วาระท่ี 5 เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา มากท่ีสุด คือ พ.ศ. 2562 จํานวน 60 เรื่อง รองลงมา คือ 
พ.ศ. 2563 จํานวน 49 เรื่อง และนอยท่ีสุด คือ พ.ศ. 2564 จํานวน 13 เรื่อง 
 วาระท่ี 6 เรื่องอ่ืนๆ มากท่ีสุด คือ  พ.ศ. 2564 จํานวน 13 เรื่อง รองลงมา คือ พ.ศ. 2562 
จํานวน 12 เรื่อง และนอยท่ีสุด คือ พ.ศ. 2563 จํานวน 9 เรื่อง 

แผนภูมิท่ี 36 แสดงจํานวนวาระการประชุมคณะกรรมการประจําคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร ประจําป พ.ศ. 2562-2564 
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 5.1.4   ดานระยะเวลาการดําเนินการประชุม 
  ผูวิเคราะหไดเก็บขอมูลระยะเวลาการดําเนินการประชุมโดยนับระยะเวลาเปนนาที 
ดังนี้ 

พ.ศ. 2562 จํานวน 123 เรื่อง ระยะเวลารวม 1,760 นาที คิดเปน 14.31 นาทีตอเรื่อง 
พ.ศ. 2563 จํานวน 93 เรื่อง ระยะเวลารวม 850 นาที คิดเปน 9.14 นาทีตอเรื่อง 
พ.ศ. 2564 จํานวน 82 เรื่อง ระยะเวลารวม 900 นาที คิดเปน 10.98 นาทีตอเรื่อง 

ตารางท่ี 34 แสดงจํานวนระยะเวลาการประชุมคณะกรรมการประจําคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร ประจําป พ.ศ. 2562-2564 
จําแนกตามระยะเวลาเฉลี่ยตอเรื่อง (นาที) 

หนวย : นาที 
การประชุม (ป) จํานวนวาระ (เรื่อง) ระยะเวลา (นาที) ระยะเวลาเฉล่ียตอเรื่อง (นาที) 

พ.ศ. 2562 123      1,760           14.31  

พ.ศ. 2563 93        850            9.14  

พ.ศ. 2564 82        900           10.98  

รวม 298      3,510           11.78  

 จากตารางท่ี 34 พบวา คาเฉลี่ยระยะเวลาการประชุมตอเรื่อง มากท่ีสุด คือ พ.ศ. 2562 รวม 
1,760 นาที คิดเปน 14.31 นาทีตอเรื่อง รองลงมา คือ พ.ศ. 2564 รวม 900 นาที คิดเปน 10.78 นาที
ตอเรื่อง และนอยท่ีสุด คือ พ.ศ. 2563 รวม 850 นาที คิดเปน 9.14 นาทีตอเรื่อง 
 คาเฉล่ียของ 3 ป คิดเปน 11.78 นาทีตอเรื่อง 
 
ตารางท่ี 35 แสดงจํานวนระยะเวลาการประชุมคณะกรรมการประจําคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร ประจําป พ.ศ. 2562-2564 
จําแนกตามเวลาเฉลี่ยตอครั้ง (นาที) 

หนวย : นาที 
การประชุม (ป) จํานวนการประชุม (ครั้ง) ระยะเวลา (นาที) เวลาเฉลี่ยตอเรื่อง (นาที) 

พ.ศ. 2562 11 1,760        160.00  

พ.ศ. 2563 6 850        141.67  

พ.ศ. 2564 7 900        128.57  

รวม 24 3,510        146.25  

 จากตารางท่ี 35 พบวา คาเฉลี่ยระยะเวลาการประชุมตอครั้ง มากท่ีสุด คือ พ.ศ. 2562 รวม 
1,760 นาที คิดเปน 160 นาทีตอครั้ง รองลงมา คือ พ.ศ. 2563 รวม 850 นาที คิดเปน 141.67 นาทีตอ
ครั้ง และนอยท่ีสุด คือ พ.ศ. 2564 รวม 900 นาที คิดเปน 128.57 นาทีตอครั้ง 

คาเฉล่ียของ 3 ป คิดเปน 146.25 นาทีตอครั้ง 
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5.2 ขอเสนอแนะ 

 ผลจากการวิเคราะหการดําเนินการประชุมคณะกรรมการประจําคณะอุตสาหกรรมและ
เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร ระหวางป พ.ศ. 2562-2564    ผู
วิเคราะหมีขอเสนอแนะ ดังนี้ 

1. การกําหนดองคประกอบของคณะกรรมการประจําคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร สามารถนําขอมูลจํานวนครั้งในการเขารวม
ประชุมท่ีนําเสนอ เปนขอมูลการพิจารณาความเหมาะสมในการกําหนดองคประกอบของกรรมการ 
ประจําคณะ ตอไปได 

2. การกําหนดงบประมาณในการดําเนินการประชุม ไดดําเนินการตามหลักเกณฑท่ี
มหาวิทยาลัยกําหนด ซ่ึงผลจากการวิเคราะห สามารถใชเปนขอมูลในการกําหนดงบประมาณในการ
ดําเนินการตามปงบประมาณ และควรจัดใหมีการประชุมผานระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส เพ่ือเปนการ
ประหยัดงบประมาณในสวนของหมวดคาใชสอย (คาพาหนะ, คาเดินทาง, คาน้ํามันเชื้อเพลิง, คาอาหาร
วางและเครื่องดื่ม) และหมวดคาวัสดุ (คาใชจายในการดําเนินงานจัดทําเอกสารประกอบการประชุม) 

3. กําหนดเรื่องท่ีเสนอตอท่ีประชุม เม่ือพิจารณาจากผลการคํานวนคาเฉลี่ยรวม 3 ป คือ 
11.78 นาทีตอเรื่อง ผูวิเคราะหจึงขอเสนอใหมีการกําหนดเรื่องเพ่ือเสนอตอครั้งไมเกิน 10 เรื่อง (นับรวม
การรับรองรายงานการประชุม) และการประชุมควรอยูในวาระท่ีบรรจุมาเพ่ือใหคณะกรรมการไดทราบ 
และเปนแนวปฏิบัติท่ีดี หากไมบรรจุในวาระจะตองยกยอดไปประชุมคราวหนา เพ่ือลดการสงวาระเพ่ือ
บรรจุนําเสนอในวาระอ่ืน ๆ  ซ่ึงสงผลตอการประชุมหรือการพิจารณาหากมีขอมูลไมครบถวน 

4. กําหนดระยะเวลาในการประชุม จากขอเสนอแนะขอ 3 กําหนดใหเสนอเรื่องตอท่ี
ประชุมไมเกิน 10 เรื่อง (นับรวมการรับรองรายงานการประชุม) ดังนั้น เม่ือคํานวณแลวพบวาระยะเวลา
ท่ีใชในการประชุมคาเฉลี่ย คือ 110 นาทีตอครั้ง และประธานในท่ีประชุมควรควบคุมการดําเนินการ
ประชุมใหเปนไปตามวาระท่ีบรรจุ เพราะผูท่ีเสนอวาระการประชุมมีขอมูลในการนําเสนอมาก หรือ
คณะกรรมการมีการแสดงความคิดเห็นท่ีหลากหลายกอนการลงมติ และการเสนอวาระอ่ืน  ๆ ท่ีไมได
บรรจุในวาระทําใหใชระยะเวลาในการประชุมมากข้ึนกวาเดิม 

5.3 ขอเสนอแนะในการวิเคราะหครั้งตอไป 
  วิเคราะหเปรียบเทียบการจัดประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ ของมหาวิทยาลัย
อ่ืนๆ เชน มหาวิทยาลัยราชภัฎ หรือมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอ่ืน เพ่ือเปรียบเทียบหาคา
มาตรฐานการประชุมในดานตางๆ ท่ีมีประสิทธิภาพ 
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 คุณวุฒิ  ปพ.ศ. ท่ีจบ ช่ือสถานศึกษาและ
ประเทศ 

 
บธ.ม.  

(บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 
- การจัดการตลาด)  

2556 
 
 
 

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม                    
ประเทศ ไทย 

 
บธ.บ. 

(บริหารธุรกิจบัณฑิต - 
การตลาด) 

2549 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี                   
ราชมงคลอีสาน                           
วิทยาเขตสกลนคร                    
ประเทศ ไทย 

ท่ีอยูท่ีสามารถติดตอได  
  คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร 
  199 หมู 3 ถนนพังโคน-วาริชภูมิ  ตําบลพังโคน อําเภอพังโคน  
  จังหวัดสกลนคร 47160 

    โทร ๐๙ 4๖๖๔ ๕๐๙๒  E-mail : sakda.so@rmuti.ac.th 


