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บทที่ 1  

บทน ำ 

 

ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญ 

การประชุมเป็นภารกิจที่ส าคัญอย่างหนึ่งของคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี- 

อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร เนื่องจากเป็นเวทีในการระดมความคิดในการวางแผน วางนโยบาย 

ตลอดจนแนวปฏิบัติงาน หรือระดมความคิด เพ่ือให้การปฏิบัติงานของกิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่งส าเร็จผล

ตามเป้าหมาย อีกท้ังร่วมกันหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในการด าเนินงาน  

ฉะนั้น การจัดการประชุม และการเขียนรายงานการประชุมที่ชัดเจน ถูกต้อง และ 

ครบถ้วน จะสนองให้เกิดผลสัมฤทธิ์  ในการประชุมตามความมุ่งหมายของคณะวิศวกรรมศาสตร์และ

เทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากรที่จัดการประชุม ประกอบกับมหาวิทยาลัยศิลปากร ได้มี

พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. 2559 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากร ว่าด้วยคณะกรรมการ

ประจ าคณะ พ.ศ. 2559 

จากความเป็นมาและความส าคัญดังกล่าว  ผู้เขียนจึงมีความสนใจเขียนคู่มือการ 

ปฏิบัติงาน เรื่อง กำรจัดประชุมและรำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำรประจ ำคณะวิศวกรรมศำสตร์

และเทคโนโลยีอุตสำหกรรม มหำวิทยำลัยศิลปำกร 

 

วัตถุประสงค ์    

1) เพ่ือให้ผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดการประชุม และการจดรายงานการประชุม 
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ทราบขั้นตอน วิธีปฏิบัติ รวมถึงกฎระเบียบที่ถูกต้องในการจัดการประชุม และจดรายงานการประชุมที่

ถูกต้อง  

2) เพ่ือให้เป็นแนวทางในการศึกษาส าหรับผู้ที่จะต้องรับมอบหมายภาระงานใหม่ ใน 

การจัดการประชุม และการจดรายงานการประชุม และผู้สนใจทั่วไป 

 

ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ  

1) ผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดการประชุม และการจดรายงานการประชุมทราบ 

ขั้นตอน วิธีปฏิบัติ รวมถึงกฎระเบียบที่ถูกต้องในการจัดการประชุม และจดรายงานการประชุมที่ถูกต้อง  

2) เป็นแนวทางในการศึกษาส าหรับผู้ที่จะต้องรับมอบหมายภาระงานใหม่ ในการจัด 

การประชุม และการจดรายงานการประชุม และผู้สนใจทั่วไป  

 

ขอบเขตของคู่มือ 

คู่มือการปฏิบัติงานเรื่องการจัดประชุมและรายงานการประชุมคณะกรรมการประจ า 

คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร มีความครอบคลุมตั้งแต่

ขั้นตอนการวางแผนและการเตรียมการก่อนการประชุม การเตรียมและรวบรวมเนื้อหาการประชุม (การ

จัดวาระและระเบียบวาระการประชุม) การด าเนินการประชุม การด าเนินการหลังการประชุม การจัดท า

รายงานการประชุม ของบุคลากรงานบริหารและธุรการ ส านักงานคณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์และ

เทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร และคณะกรรมการประจ าคณะฯ ที่ต้องมีการประชุม

ร่วมกันเป็นประจ าทุกเดือนตามปฏิทินการประชุม 
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ค ำจ ำกัดควำมเบื้องต้น 
  

กำรประชุม หมายถึง การที่บุคคลตั้งแต่สองคนข้ึนไป มาพบปะกันอย่างมีจุดมุ่งหมาย  

ตามวันเวลา และสถานที่ท่ีก าหนด หารือปรึกษาหาข้อยุติในเรื่องต่างๆ 

  กำรประชุมสำมัญ หมายถึง การประชุมตามปกติซึ่งกระท าเป็นประจ าตามข้อบังคับ 

หรือนโยบายของหน่วยงาน เช่น การประชุมสัปดาห์ละครั้ง เดือนละครั้ง หรือปีละครั้ง 

  องค์ประชุม หมายถึง บุคคลที่มีหน้าที่ต้องเข้าประชุม ได้แก่ ประธาน รองประธาน 

เลขานุการ กรรมการและสมาชิก ตามหลักการประชุม ถ้ามีสมาชิกที่มาประชุมเกินครึ่งหนึ่งของสมาชิก

ทั้งหมดก็ถือว่าครบองค์ประชุม แต่ถ้ามีสมาชิกมาประชุมน้อยกว่าครึ่งหนึ่ง ก็ถือว่าไม่ครบองค์ประชุม 

ประธานจะต้องยกเลิกการประชุมครั้งนั้น หรือนัดหมายครั้งใหม ่  

วำระกำรประชุม หมายถึง วัน เวลา ที่ก าหนดให้ด าเนินการประชุม 

ระเบียบวำระกำรประชุม หมายถึง เรื่องท่ีน ามาปรึกษาหารือกันในที่ประชุม โดยเรียง 

หัวเรื่องตามล าดับความส าคัญ หรือความสนใจเรื่องที่จะประชุม 

กำรอภิปรำย หมายถึง การแสดงความคิดเห็นต่อข้อเสนอหรือญัตติ 

ญัตติ หมายถึง เรื่องหรือปัญหาที่น ามาพิจารณาในการประชุม 

มติ หมายถึง ข้อตกลงของที่ประชุมในญัตติต่างๆ การออกเสียงลงมติในเรื่องต่างๆ ถือ 

เสียงส่วนมากของที่ประชุม ถ้าคนทุกคนในที่ประชุมเห็นด้วย ก็เรียกว่ามติเป็นเอกฉันท์ การลงมติอาจ

เป็นการลงมติโดยเปิดเผย หรือเป็นความลับก็ได้ เมื่อที่ประชุมออกเสียงแล้ว ถือว่ามติที่ออกเสียงในที่

ประชุมสามารถน าไปปฏิบัติได้ต่อไป 
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รำยงำนกำรประชุม หมายถึง การบันทึกความคิดเห็นของผู้มาประชุม ผู้เข้าร่วม 

ประชุม และมติของที่ประชุมไว้เป็นหลักฐาน ให้จัดท าตามแบบที่ 11 ท้ายระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี 

ว่าด้ายงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 พร้อมภาคผนวกฉบับแก้ไข พ.ศ. 2539 และค าอธิบาย 

ประธำน คือ ผู้ที่ท าหน้าที่ควบคุมการประชุมทั้งหมด โดยมีรองประธานท าหน้าที่แทน  

เมื่อประธานไม่อยู่ 

รองประธำน คือ ผู้ที่ท าหน้าแทนประธาน เมื่อประธานไม่อยู่ 

เลขำนุกำร คือ ผู้ท าหน้าที่จัดระเบียบวาระการประชุมและบันทึกรายงานการประชุม 

โดยมีผู้ช่วยเลขานุการช่วยปฏิบัติงาน พร้อมทั้งอ านวยความสะดวกต่างๆ 

กรรมกำร คือ ผู้ท าหน้าที่พิจารณาเรื่องที่อยู่ในวาระการประชุม และตั้งข้อเสนอเพ่ือให้

ที่ประชุมพิจารณา โดยมีคณะอนุกรรมการช่วยท าหน้าที่เฉพาะเรื่องใดเรื่องหนึ่ง 
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บทที่ 2  

โครงสร้ำงและหน้ำที่ควำมรับผิดชอบ 
 

โครงสร้ำงกำรบริหำรจัดกำร 

                   คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรมมีการก าหนดโครงสร้างการบริหาร

จัดการไว้อย่างชัดเจน เป็นไปตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. 2559 ซึ่งมีคณบดีเป็น

ผู้บังคับบัญชาและรับผิดชอบงานของคณะฯ โดยการบริหารจัดการให้เป็นไปตามนโยบายของ

มหาวิทยาลัย แบ่งหน่วยงานภายในออกเป็น 9 ส่วน ประกอบด้วย ส านักงานคณบดี ภาควิชาวิทยาการ

และวิศวกรรมวัสดุ ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ

และการจัดการ ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล ภาควิชาวิศวกรรมเคมี ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า และศูนย์

ความเป็นเลิศและนวัตกรรมทางด้านวิศวกรรมและเทคโนโลยี  
 

ส านักงานคณบดี มีหน้าที่ให้บริการและสนับสนุนการด าเนินงานด้านต่างๆ ของคณะฯ 

ได้แก่ งานด้านธุรการ งานคลังและพัสดุ งานบริการการศึกษา โดยมีเลขานุการคณะฯ เป็นผู้บังคับบัญชา

และรับผิดชอบงานของส านักงานคณบดี ซึ่งส านักงานคณบดี ได้แบ่งหน่วยงานย่อยออกเป็น 4 งาน คือ 

งานบริหารและธุรการ งานคลังและพัสดุ งานบริการการศึกษา และงานแผนและประกันคุณภาพ

การศึกษา 

ภาควิชา มีหน้าที่หลักในการจัดการเรียนการสอนในสาขาวิชาที่รับผิดชอบ โดยมี

หัวหน้าภาควิชาเป็นผู้บังคับบัญชา รับผิดชอบและบริหารงานของภาควิชาให้เป็นไปตามนโยบายของ

คณะฯ 
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ศูนย์ความเป็นเลิศและนวัตกรรมทางด้านวิศวกรรมและเทคโนโลยี  เป็นหน่วยงาน

ระดับภาควิชา สังกัดคณะฯ ด าเนินการโดยพ่ึงพาตนเองในด้านงบประมาณ มีผู้อ านวยการเป็นผู้บริหาร 

เทียบเท่าหัวหน้าภาควิชา มีหน้าที่หลักในการก าหนดข้อตกลงกับหน่วยงานเจ้าของทุนวิจัยให้

มหาวิทยาลัยศิลปากร เป็นเจ้าของผลงานที่เกิดจากศูนย์ความเป็นเลิศฯ แก้ปัญหาให้กับอุตสาหกรรม

อาหารในภูมิภาคตะวันตกโดยการเชื่อมโยงและบูรณาการกับเครือข่ายทั้งภายในและภายนอกองค์กรทั้ง

ภาครัฐและเอกชน สร้างองค์ความรู้ใหม่จากการวิจัยสู่การใช้งานจริง สร้างบัณฑิตและนักวิจัยที่มี

คุณภาพ ดูแลการบริหารงานในศูนย์ฯ ให้เป็นไปตามนโยบายของคณะฯ  (ดังแสดงในแผนภูมิที่ 1.1 – 

1.2) ต่อไปนี้ 

 

1) โครงสร้ำงกำรแบ่งหน่วยงำนภำยใน (Organization chart) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ส านักงานคณบด ี ศูนย์ความเป็นเลิศและ 
นวัตกรรมทางด้านวิศวกรรม

และเทคโนโลย ี
 

ภาควิชาวิทยาการและวิศวกรรมวสัด ุ

ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร 

ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ 

ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการและการจดัการ 

ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล 

ภาควิชาวิศวกรรมเคม ี

ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 

คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

แผนภูมิที่ 1.1 โครงสร้างการแบง่หน่วยงานภายในคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

 

 

 

งานบริหารและธรุการ 

งานบริการการศกึษา 

งานคลังและพสัด ุ

งานแผนและประกัน

คุณภาพการศกึษา 
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2) โครงสร้ำงกำรบริหำรงำนภำยใน (Administration chart) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ 

หัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร 

เลขานุการคณะฯ 

คณะกรรมการประจ าคณะฯ 

รองคณบดฝี่ายพัฒนาองค์กร 

 

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายสื่อสารองค์กรและสารสนเทศ 

คณบด ี

รองคณบดฝี่ายวิเทศสัมพันธ์และอาคารสถานท่ี 

 

รองคณบดฝี่ายวิจัยและบริการวิชาการ 

 

รองคณบดฝี่ายวิชาการ 

หัวหน้าภาควิชาวิทยาการและวิศวกรรมวสัด ุ

หัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ 

หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการและการจดัการ 

หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมเคม ี

หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล 

หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 

ผู้อ านวยการศูนย์ความเป็นเลศิและนวัตกรรมทางด้านวิศวกรรม

และเทคโนโลยี 

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ 

 

รองคณบดฝี่ายบริหาร 

   แผนภูมิที่ 1.2  โครงสร้างการบริหารงานภายในคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
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รำยนำมผู้บริหำร

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรุณศรี ลีจีรจ าเนียร

คณบดี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทสพล เขตเจนการ

รองคณบดีฝ่ายบริหาร

อาจารย์ ดร.วรฤทัย ชูเทียร

รองคณบดีฝ่ายพัฒนาองค์กร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชูวงศ์ ชัยสุข

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรพล เกียรติกิตติพงษ์

รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรเมศร์ อารมย์ดี

รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และอาคารสถานที่

อาจารย์ ดร.ภมร ศิลาพันธ์

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐวุฒิ ธาราวดี

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ

อาจารย์ ดร.ณัฐพงศ์ วงศ์พร้อมมูล

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายสื่อสารองค์กรและสารสนเทศ
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นำงทองทิพย์  อยู่พะเนียด

เลขำนุกำรคณะฯ

ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.นิติ  ยงวณิชย์

หัวหน้ำภำควิชำวิทยำกำรและวิศวกรรมวัสดุ

ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.สุเชษฐ์  สมุหเสนีโต

หัวหน้ำภำควิชำเทคโนโลยีอำหำร

อำจำรย์ ดร.สินธุวัฒน์  ฤทธิธรรม

หัวหน้ำภำควิชำเทคโนโลยีชีวภำพ

อำจำรย์กวินธร  สัยเจริญ

หัวหน้ำภำควิชำวิศวกรรมอุตสำหกำรและกำรจัดกำร

ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ธีระศักดิ์  หุดำกร

หัวหน้ำภำควิชำวิศวกรรมเคร่ืองกล

รองศำสตรำจำรย์ ดร.ประกร  รำมกุล

หัวหน้ำภำควิชำวิศวกรรมเคมี

ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ระพีพันธ์  แก้วอ่อน

หัวหน้ำภำควิชำวิศวกรรมไฟฟ้ำ
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ท ำเนียบคณบดี 
รำยนำม ระยะเวลำด ำรงต ำแหน่ง 

 

อาจารย์ ดร.อ านาจ  สิทธัตตระกลู    พ.ศ. 2533 ถึง พ.ศ. 2543 

 

ศาสตราจารย์ ดร.ปิยะสาร  ประเสริฐธรรม พ.ศ. 2544 ถึง พ.ศ. 2546 

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปาน  พิมพา พ.ศ. 2546 ถึง พ.ศ. 2548 

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิทยา  หลิวเสร ี พ.ศ. 2548 ถึง พ.ศ. 2553 

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เจษฎาวรรณ  วิจิตรเวชการ พ.ศ. 2553 ถึง พ.ศ. 2557 

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปาเจรา  พัฒนถาบุตร พ.ศ. 2557 ถึง พ.ศ. 2560 

 

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิติพงศ์  โสภณพงศ์พิพัฒน์ 
(ผู้รักษาการแทนคณบดี) 

พ.ศ. 2560 ถึง พ.ศ. 2561 
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ท ำเนียบคณบดี 
รำยนำม ระยะเวลำด ำรงต ำแหน่ง            

 

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรณุศรี  ลีจีรจ าเนียร พ.ศ. 2561 ถึงปัจจุบัน 
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คณะกรรมกำรประจ ำคณะวิศวกรรมศำสตรแ์ละเทคโนโลยีอตุสำหกรรม 

1. คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม   ประธานกรรมการ 
2. นายพิชัย  อุตมาภินันท์ (ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก)     กรรมการ 
3. รองคณบดีฝ่ายวิชาการ       กรรมการ 
4. รองคณบดีฝ่ายงานแผนและการจัดการความรู้องค์กร    กรรมการ 
5. รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ      กรรมการ 
6. รองคณบดีฝ่ายพัฒนาองค์กร       กรรมการ 
7. หัวหน้าภาควิชาวิทยาการและวิศวกรรมวัสดุ     กรรมการ 
8. หัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร      กรรมการ 
9. หัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ      กรรมการ 
10. หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการและการจัดการ    กรรมการ 
11. หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล      กรรมการ 
12. หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมเคมี       กรรมการ 
13. หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า      กรรมการ 
14. ผศ.ดร.ภัทร์ สุขแสน (ผู้แทนคณาจารย์ประจ าภาควิชาวิทยาการและวิศวกรรมวัสดุ) กรรมการ 
15. อ.ดร.ชลเทพ อุสาคู (ผู้แทนคณาจารย์ประจ าภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ)  กรรมการ 
16. อ.เพ็ญพิสุทธิ์ ทองหยวก (ผู้แทนคณาจารย์ประจ าภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ- กรรมการ 

      และการจัดการ)  
17. ผศ.ศุภชัย วาสนานนท์ (ผู้แทนคณาจารย์ประจ าภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล) กรรมการ 
18. อ.ดร.มัทรี เติมตะนันทน์ (ผู้แทนคณาจารย์ประจ าภาควิชาวิศวกรรมเคมี)  กรรมการ 
19. อ.ดร.ภมร ศิลาพันธ์ (ผู้แทนคณาจารย์ประจ าภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า)  กรรมการ 
20. นางทองทิพย์  อยู่พะเนียด (เลขานุการคณะวิศวกรรมศาสตร์ฯ)   เลขานุการ 
21. นางพนิดา  ตันติอ านวย (หัวหน้างานบริหารและธุรการ)    ผู้ช่วยเลขานุการ 
22. นางพูนสุข  ยมบ้านกวย (หัวหน้างานแผนและประกันคุณภาพการศึกษา)  ผู้ช่วยเลขานุการ 
23. นางสาววรรณนภา  เอ่ียมมาธุสร (นักวิชาการอุดมศึกษาปฏิบัติการ)  ผู้ช่วยเลขานุการ 
24. นางสาวณัฐรดา  วงษ์วันทนีย์ (นักวิชาการอุดมศึกษา)    ผู้ช่วยเลขานุการ 
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3) โครงสร้ำงกำรปฏิบัติงำน (Activity chart) ในส่วนของส ำนักงำนคณบดี 
 

ส านักงานคณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  ด าเนินงานตาม

ภารกิจหลักและภารกิจที่ได้รับมอบหมาย (ตามขอบเขตงาน) โดยใช้บุคลากรสายสนับสนุน ปฏิบัติงาน

เพ่ือสนับสนุนในด้านการบริหารและวิชาการ จ านวนทั้งสิ้น 29 คน  

 

ขอบเขตงำน 

ขอบเขตงาน ประกอบด้วย งานสนับสนุนการผลิตบัณฑิต (ทั้งในระดับปริญญาตรี

ปริญญาโท  และปริญญาเอก)  งานวิจัย งานบริการทางวิชาการ งานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม งาน

บริหารจัดการภายในภาควิชา งานธุรการ งานประกันคุณภาพการศึกษา  และงานอ่ืนๆ ตามที่ได้รับ

มอบหมาย โดยแบ่งหน่วยงานที่รับผิดชอบดูแลออกเป็น 4 งาน ดังนี้ 

 

1. งำนบริหำรและธุรกำร 

มีภาระหน้าที่รับผิดชอบ ดูแล ก ากับ ติดตามการด าเนินงานในด้านสารบรรณ การ

เจ้าหน้าที่ พัฒนาและฝึกอบรม อาคารสถานที่และยานพาหนะ โสตทัศนูปกรณ์ การประชุม งานจัดเลี้ยง

รับรอง งานพิธีการต่างๆ งานธุรการ การด าเนินงานตามตัวชี้วัดประกันคุณภาพที่เกี่ยวข้องกับงาน จัด

ระบบงาน รวมทั้งให้ค าปรึกษาแนะน าเกี่ยวกับงานแก่หน่วยงานภายในและภายนอกคณะ และ

ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย  

 

2. งำนคลังและพัสดุ 

มีภาระหน้าที่รับผิดชอบ ดูแล ก ากับ ติดตามการด าเนินงานในด้านงานการเงินและ

บัญชี งานพัสดุ วิเคราะห์งบการเงิน การด าเนินงานตามตัวชี้วัดประกันคุณภาพที่เกี่ยวข้องกับงาน จัด

ระบบงาน รวมทั้งให้ค าปรึกษา แนะน าเกี่ยวกับงานแก่บุคลากรและหน่วยงานต่างๆ และปฏิบัติงานอ่ืนๆ 

ที่ได้รับมอบหมาย  
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3. งำนบริกำรกำรศึกษำ 

 มีภาระหน้าที่รับผิดชอบ ดูแล ก ากับ ติดตามการด าเนินงานในด้านการจัดการเรียน

การสอนระดับปริญญาบัณฑิต และระดับบัณฑิตศึกษา ทะเบียนและประเมินผลการศึกษา การสอบ

คัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา กิจกรรมพัฒนานักศึกษา วินัยนักศึกษา ศิษย์เก่าสัมพันธ์ ทุนการศึกษา การ

ด าเนินงานตามตัวชี้วัดประกันคุณภาพที่เกี่ยวข้องกับงาน จัดระบบงาน รวมทั้งให้ค าปรึกษา แนะน า

เกี่ยวกับงานแก่นักศึกษา บุคลากร หน่วยงานภายในและภายนอกคณะ และปฏิบัติงานอ่ืนๆ ที่ได้รับ

มอบหมาย  

 

4. งำนแผนและประกันคุณภำพกำรศึกษำ 

มีภาระหน้าที่รับผิดชอบ ดูแล ก ากับ ติดตามการด าเนินงานในด้านนโยบายและแผน 

งานงบประมาณ งานบริการวิชาการและการวิจัย งานเทคโนโลยีสารสนเทศ สื่อประชาสัมพันธ์ การ

ประกันคุณภาพการศึกษา การด าเนินงานตามตัวชี้วัดประกันคุณภาพที่เกี่ยวข้องกับงาน จัดระบบงาน 

รวมทั้งให้ค าปรึกษา แนะน าเกี่ยวกับงานแก่หน่วยงานภายในและภายนอกคณะ และปฏิบัติงานอ่ืนๆ ที่

ได้รับมอบหมาย  

  (ดังแสดงในแผนภูมิที่ 1.3 – 1.5) ต่อไปนี้ 
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โครงสร้ำงองค์กร (Organization chart) ในส่วนของส ำนักงำนคณบดี 

 

แผนภูมิที่ 1.3  โครงสร้างองค์กรในส่วนของส านักงานคณบดี 

 

 

โครงสร้ำงกำรบริหำร (Administration chart) ในส่วนของส ำนักงำนคณบดี 

 

แผนภูมิที่ 1.4  โครงสร้างการบริหารในส่วนของส านักงานคณบดี 

 

ส านักงานคณบดี

งานบริหารและ
ธุรการ

งานบริการการศึกษา งานคลังและพัสดุ
งานแผนและประกัน
คุณภาพการศึกษา

เลขานุการคณะ

หัวหน้างานบริหารและ
ธุรการ

หัวหน้างานบริการ
การศึกษา

หัวหน้างานคลังและพัสดุ
หัวหน้างานแผนและ

ประกันคุณภาพการศึกษา
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โครงสร้ำงกำรปฏิบัติงำน (Activity chart) ในส่วนของส ำนักงำนคณบดี 

 

แผนภูมิที่ 1.5  โครงสร้างการปฏิบัติงานในส่วนของส านักงานคณบดี 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

นางทองทิพย์  อยู่พะเนียด

เลขานุการคณะ

นางพนิดา  ตันติอ านวย

หัวหน้างานบริหารและธุรการ

นางสาววรรณนภา  เอี่ยมมาธุสร

นางสาวเพ็ญจันทร์  จันทรวงษ์

นางสาวสมฤดี  เบาะเปลี่ยน

นางสาวกัญฑิมา  เลิศวิจิตสกุล

นางสาววริษฐา  แก้วมา

นายอภินันท์  สิรินราพรรณ

นายณัฐพงษ์  วิเชียรชูตระกูล

นายจรัล  ยะหอม

นายชยวรรณ อร่ามรามศรี

นางสุนันทร์  ทองถนอม

หัวหน้างานบริการการศึกษา

นางสาวปาริชาติ  ศรีนวลมาก

นางสาวทรรศนียา ทองเงิน

นางสาวภาวินี  ผิวอ่อน

นางวรากร  เดชนาเกร็ด

นางสาวสุนันท์  ปานดี

นายสายใจ  ศรีวิบูลย์

หัวหน้างานคลังและพัสดุ

นางสาวนงคราญ  ชมพูธวัช

นางสาวรัตนา  สามงามจัน

นางสาวงามลักษณ์  พุ่มพิทักษ์กุล

นางสาวอัณศยา  ศรีสุทัศน์

นางสาวศศรส  ไทยปรีชา

นางสาววชิรารัตน์  ภูศรี

นางพูนสุข  ยมบ้านกวย

หัวหน้างานแผนและประกัน
คุณภาพการศึกษา

นางกัลยาณี  จันทนะภาพ

นางสาวรัชจรีย์  แช่มเล็ก

นางสาวณัฐรดา  วงษ์วันทนีย์

นางสาววิศารัตน์  มั่นสุข
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จุดเด่น 

 

คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มีความโดดเด่นด้านการสร้างสรรค์ 

ผลงานวิจัย ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยศิลปากรที่มุ่งเน้นให้เป็นมหาวิทยาลัยแห่งการ 

วิจัยเชิงสร้างสรรค์  และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ระดับชาติ  คณะฯ มีความพร้อมด้านทรัพยากรบุคคล  

โดยบุคลากรส่วนใหญ่ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก ท าให้มีทักษะด้านการสร้างสรรค์ผลงานวิจัยสูง  

นอกจากนี้  บุคลากรจ านวนมากมีอายุเฉลี่ยอยู่ในช่วงวัยท างาน  จึงมีความกระตือรือร้นในการแสวงหา 

ความร่วมมือด้านงานวิจัยและทุนวิจัยจากภายนอก  และมีผลงานวิจัยที่น าเสนอในรูปแบบต่างๆ  ทั้งใน 

ระดับชาติและระดับนานาชาติ   นอกจากนี้คณะฯ  ได้ริเริ่มให้เกิดงานวิจัยเชิงบูรณาการองค์ความรู้ร่วม    

กับภาคอุตสาหกรรม โดยมีผู้วิจัยเป็นบุคลากรจากภาควิชาต่างๆ มาร่วมมือกันท างานวิจัยเพื่อแก้ปัญหา 

และเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน สังคม และประเทศ 

 

ภำระหน้ำที่ของหน่วยงำน                   

1. เป็นแหล่งเรียนรู้ และผลิตบัณฑิต มหาบัณฑิต ดุษฎีบัณฑิตสาขาวิศวกรรมศาสตร์ 

และเทคโนโลยี ที่มีความเป็นเลิศด้านวิชาการและงานวิจัย เป็นคนดีมีคุณธรรมและจริยธรรม 

2. ค้นคว้า วิจัย สร้างสรรค์ เพ่ือความเป็นเลิศ ถ่ายทอดองค์ความรู้และผลงานวิจัย 

ด้านวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีเพ่ือพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 

3. ให้บริการทางวิชาการด้านวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีแก่สังคม  ชุมชน  เพ่ือ 

เสริมสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน โดยมุ่งเน้นให้ชุมชนเกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน 
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4. สืบสาน ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมอันดีงาม ส่งเสริมกิจกรรมสร้างสรรค์ที่สอดคล้อง 

กับประเพณีและวิถีไทย รวมถึงการอนุรักษ์ศิลป์เชิงบูรณาการ 

5. มุ่งเน้นระบบบริหารจัดการตามหลักนิติธรรมและธรรมาภิบาล พัฒนาระบบ 

สารสนเทศเพ่ือช่วยสนับสนุนการปฏิบัติงาน   
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บทบำทหน้ำที่ควำมรับผิดชอบของต ำแหน่งสำยสนับสนุน กลุ่มปฏิบัติกำร  

ต ำแหน่งนักวิชำกำรอุดมศึกษำ ระดับต ำแหน่งปฏิบัติกำร 

1) หน้ำที่ควำมรับผิดชอบของต ำแหน่งตำมมำตรฐำนก ำหนดต ำแหน่ง 
 
 ตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่งของพนักงานมหาวิทยาลัยศิลปากร ระบุบทบาทหน้าที่ความ

รับผิดชอบของสายสนับสนุน กลุ่มปฏิบัติการ ต าแหน่งนักวิชาการอุดมศึกษา ดังนี้ 

        สำย   สนับสนุน 

 กลุ่ม   ปฏิบัติการ 

 ชื่อต ำแหน่ง  นักวิชาการอุดมศึกษา 

 ระดับต ำแหน่ง  ปฏิบัติการ 

หน้ำที่ควำมรับผิดชอบหลัก 

 ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้นที่ต้องใช้ความรู้ความสามารถทางวิชาการในการท างาน  

ปฏิบัติงานภายใต้การก ากับ แนะน า ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 

 โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่างๆ ดังนี้ 

 1. ด้ำนกำรปฏิบัติกำร 

     1.1 ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานบริหารจัดการภายในส านักงานและการบริหารงานทั่วไป ซึ่งอาจ

มีหน้าที่ในงานใดงานหนึ่งหรือหลายงานตามท่ีได้รับมอหมายก็ได้ ดังนี้ 

          (1) งานเกี่ยวกับบริหารงานทั่วไป 

  (2) งานเกี่ยวกับทรัพยากรมนุษย์ 

  (3) งานเกี่ยวกับวิเคราะห์นโยบายและแผน 

  (4) งานเกี่ยวกับประชาสัมพันธ์ 
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  (5) งานเกี่ยวกับวิเทศสัมพันธ์ 

  (6) งานเกี่ยวกับวิชาการศึกษา 

  (7) งานเกี่ยวกับกิจการนักศึกษา 

     1.2 ศึกษา วิจัย วิเคราะห์ รวบรวมข้อมูล สถิติ สรุปรายงาน เพ่ือสนับสนุนการบริหาร

ส านักงานในด้านต่างๆ หรือจัดท าโครงการต่างๆ ให้สอดคล้องกับนโยบายของส่วนงานและมหาวิทยาลัย  

     1.3 ประสานงานกับหน่วยงานและบุคคลต่างๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศเพ่ืออ านวย 

ความสะดวก และเกิดความร่วมมือร่วมกัน 

     1.4 ให้บริการวิชาการด้านต่างๆ เช่น ให้ค าปรึกษา แนะน า ในการปฏิบัติงานแก่เจ้าหน้าที่ 

ระดับรองลงมาและแก่นักศึกษาที่มาฝึกปฏิบัติงาน ตอบปัญหาและชี้แจงเรื่องต่างๆ เกี่ยวกับงานใน 

หน้าที่ เพ่ือให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง มีประสิทธิภาพ และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้อง 

 2. ด้ำนกำรวำงแผน 

     วางแผนการท างานที่รับผิดชอบ ร่วมวางแผนการท างานของหน่วยงานหรือโครงการ เพ่ือให้

การด าเนินงานบรรลุตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่ก าหนด  

 3. ด้ำนกำรประสำนงำน 

     (1) ประสานการท างานร่วมกันระหว่างทีมงานหรือหน่วยงานทั้งภายในและภายนอก เพ่ือให้ 

เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่ก าหนดไว้ 

      (2) ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  

เพ่ือสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการด าเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย 
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4. ด้ำนกำรบริกำร 

     (1) ให้ค าปรึกษา แนะน าเบื้องต้น เผยแพร่ ถ่ายทอดความรู้ รวมทั้งตอบปัญหาและชี้แจง

เรื่องต่างๆ เกี่ยวกับงานในหน้าที่ เพ่ือให้ผู้รับบริการได้รับทราบข้อมูล ความรู้ต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ 

     (2) จัดเก็บข้อมูลเบื้องต้น และให้บริการข้อมูลทางวิชาการ เพ่ือให้บุคลากรทั้งภายในและ

ภายนอกหน่วยงาน นักศึกษา ตลอดจนผู้รับบริการ ได้ทราบข้อมูลและความรู้ต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ 

สอดคล้อง และสนับสนุนภารกิจของหน่วยงาน และใช้ประกอบการพิจารณาก าหนดนโยบาย แผนงาน 

หลักเกณฑ์ มาตรการต่างๆ  

 

คุณสมบัติเฉพำะส ำหรับต ำแหน่ง 

 มีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ 

 1. ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ไม่ต่ ากว่านี้ 

 2. ได้รับปริญญาโท หรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ไม่ต่ ากว่านี้ 

 3. ได้รับปริญญาเอก หรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ไม่ต่ ากว่านี้  

 

ควำมรู้ควำมสำมำรถ ทักษะ และสมรรถนะท่ีจ ำเป็นส ำหรับต ำแหน่ง 

 ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จ าเป็นส าหรับต าแหน่งให้เป็นไปตามที่คณะ

กรรมการบริหารมหาวิทยาลัยศิลปากร (ก.บ.ม.) ก าหนด 
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2) หน้ำที่ควำมรับผิดชอบของต ำแหน่งตำมที่ได้รับมอบหมำย 

 บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของนางสาววรรณนภา เอ่ียมมาธุสร ต าแหน่งนักวิชาการ 

อุดมศึกษา ระดับปฏิบัติการ ตามท่ีได้รับมอบหมาย มีดังนี้ 

 

  1) งำนกำรประชุม 

    1.1) การประชุมคณะกรรมการประจ าคณะฯ 

            - ประสานงานการนัดหมายประชุม 

            - จัดท าปฏิทินการประชุม และจัดท าแผนปฏิทินการประขุม 

            - จัดท าบันทึกเชิญประชุม 

            - จัดท าวาระการประชุม จัดท าระเบียบวาระการประชุม และการเตรียม

เอกสารประชุม 

            - จัดชุดเอกสารประชุมเพ่ือเสนอคณะกรรมการ 

            - บันทึกการประชุม 

            - จัดท าสรุปมติที่ประชุม และรายงานการประชุม       

           - ด าเนินการเรื่องเวียนเพ่ือขออนุมัติ/ขอความเห็นชอบจากกรรมการประจ า

คณะฯ พร้อมจัดพิมพ์เอกสารเวียนที่เกี่ยวข้อง 

  1.2) การประชุมผู้บริหารคณะฯ  

            - ประสานงานการนัดหมายประชุม 

            - จัดท าปฏิทินการประชุม 

            - จัดท าบันทึกเชิญประชุม 
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            - จัดท าวาระการประชุม จัดท าระเบียบวาระการประชุม และการเตรียม

เอกสารประชุม 

            - จัดชุดเอกสารประชุมเพ่ือเสนอคณะกรรมการ 

    - บันทึกการประชุม 

            - จัดท าสรุปมติที่ประชุม และรายงานการประชุม 

  1.3) จัดท าปฏิทินการประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาคณะฯ/การประชุม

หัวหน้าภาควิชา 

 

 2) งำนกำรสรรหำ 

       ประสานงาน ประชุมคณะกรรมการ และจัดท าเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการสรรหาผู้สมควร

ด ารงต าแหน่งต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกคณะฯ  

 2.1) เลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยศิลปากร 

 2.2) สรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร 

 2.3) เลือกตั้งกรรมการสภาคณาจารย์  

 2.4) เลือกตั้งกรรมการกองทุนฝ่ายลูกจ้าง 

 2.5) สรรหากรรมการด าเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยศิลปากร จ ากัด (มหาชน) 

 2.6) การสรรหาหัวหน้าภาควิชาต่างๆ 

 2.7) สรรหาผู้แทนชมรมข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัยศิลปากร 

 2.8) สรรหาผู้สมควรด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการส านักหอสมุดกลาง/สถาบันวิจัยและพัฒนา/ 

ผู้อ านวยการศูนย์คอมพิวเตอร์ 
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 2.9) เลือกตั้งกรรมการประจ ามหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร์        

 2.10) สรรหากรรมการประจ าคณะฯ ประเภทผู้แทนคณาจารย์ และผู้แทนสายสนับสนุนใน

คณะ  

 2.11) สรรหาผู้สมควรด ารงต าแหน่งกรรมการประจ าคณะ ประเภทผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 

 2.12) เลือกตั้งกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.ม.) ประเภทผู้แทนผู้ปฏิบัติงาน 

 2.13) เลือกตั้งกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์จากข้าราชการประจ า ประเภทสายบริหาร 

กลุ่มอ านวยการ และสายวิชาการและสายสนับสนุน 

              2.14) สรรหากรรมการสภาวิชาการซึ่งมาจากคณาจารย์ประจ า และผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 

มหาวิทยาลัย  

 2.15) เสนอชื่อกรรมการบัณฑิตวิทยาลัย       

 2.16) สรรหาต าแหน่งอ่ืนๆ 

 

 3) คณะอนุกรรมกำรจรรยำบรรณประจ ำหน่วยงำน 

      3.1 จัดท าแผนด าเนินงานตามแผนกลยุทธ์ส่งเสริมและก ากับดูแลการปฏิบัติตาม 

จรรยาบรรณมหาวิทยาลัยศิลปากร ประจ าปีงบประมาณ 

  3.2 รายงานผลการด าเนินงานของคณะอนุกรรมการจรรยาบรรณประจ าหน่วยงานต่อ 

คณะกรรมการจรรยาบรรณของมหาวิทยาลัยในรอบปีงบประมาณ 

  3.3 ประสานงานการประชุม/การเวียนหนังสือที่เกี่ยวข้องกับคณะอนุกรรมการจรรยาบรรณ 

ประจ าหน่วยงาน และจัดพิมพ์เอกสารประชุมที่เก่ียวข้อง 
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  3.4 ขออนุมัติก าหนดอัตราการจ่ายเบี้ยประชุมแก่ประธานอนุกรรมการ ซึ่งเป็นบุคคล 

ภายนอก/จัดท าใบส าคัญรับเงิน/จัดท าใบยืมเงินทดรองราชการ 

  3.5 ประสานงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 

 

 4) งำนเลขำนุกำรคณบดี 

 4.1 รับและแจ้งเตือนการนัดหมายต่างๆ ของคณบดี 

 4.2 งานเอกสารของคณบดี 

 4.3 การจัดเตรียมการ์ดอวยพร ของขวัญ ของที่ระลึก เพ่ือมอบแก่ผู้มีอุปการะคุณในโอกาส 

ต่างๆ เช่น งานเกษียณอายุ งานท าบุญคณะวิชา หน่วยงานต่างๆ งานปีใหม่ ฯลฯ 

  4.4 ประสานงานการตอบรับเข้าร่วมประชุม อบรม สัมมนา ไปราชการ ขออนุมัติไปราชการ  

ช าระเงินค่าลงทะเบียน รวบรวมใบเสร็จรับเงิน พร้อมเคลียร์เงินยืม 

 

 5) กำรเสนอขอพระรำชทำนเหรียญดุษฎีมำลำเข็มศิลปวิทยำ ประจ ำปี 

                 5.1 ประสานงานการเสนอขอพระราชทานเหรียญดุษฎีมาลาเข็มศิลปวิทยา 

                 5.2 จัดพิมพ์เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการเสนอขอพระราชทานเหรียญดุษฎีมาลาเข็ม

ศิลปวิทยา 

 

 6) งำนประชำสัมพันธ์ 

                  6.1 เผยแพร่กิจกรรม ได้แก่ จัดเตรียม/ประสานงานการจัดท าข้อมูล ข่าวสาร กิจกรรม  

ความรู้ด้านต่างๆ ของคณะฯ เพ่ือเผยแพร่ ให้ความรู้ ท าความเข้าใจ เกี่ยวกับนโยบายของคณะฯ การ 

ด าเนินงานหรือผลงานของคณะฯ ในรูปแบบต่างๆ  
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 7) งำนดูแลเกี่ยวกับระบบโทรศัพท์ของคณะฯ   

     7.1 การจัดท าหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะฯ 

     7.2 ประสานงานการแจ้งซ่อม และดูแลระบบคู่สายโทรศัพท์ภายในคณะฯ  การเพิ่มเติม 

ยกเลิกและติดตั้งโทรศัพท์ 

     7.3 ประสานงานกับภาควิชา นายช่าง และงานพัสดุ มหาวิทยาลัยในการเพ่ิมเติม ยกเลิก  

ติดตั้งโทรศัพท์ และจัดพิมพ์เอกสารที่เกี่ยวข้อง 

 

 8) กำรใช้พลังงำนไฟฟ้ำ 

     8.1 รวบรวม และรายงานการใช้พลังงานประจ าเดือนเสนอมหาวิทยาลัยทราบ 

              8.2 ประสานงานการจดมิเตอร์ไฟฟ้า ประจ าเดือน 

     8.3 ค านวณและจัดพิมพ์บันทึกการใช้ไฟฟ้าทุกอาคารของคณะฯ ทุกเดือน 

      8.4 ค านวณและจัดพิมพ์ตารางสรุปรวมจ านวนหน่วยการใช้ไฟฟ้าทุกอาคารของคณะฯ     

ทุกเดือน 

 

 9) กำรเสนอขอพระรำชทำนดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์และศำสตรำจำรย์เกียรติคุณ 

     9.1 ประสานงานการเสนอขอพระราชทานดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์และศาสตราจารย์ 

เกียรติคุณ 

     9.2 จัดพิมพ์เอกสารที่เกี่ยวข้อง 

 

 10) ทุนกำรศึกษำต่อ 

     10.1 ประชาสัมพันธ์ข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องทุนศึกษาต่อของบุคลากร ได้แก่ 
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                         -ทุนรัฐบาลกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ทุนพัฒนาบุคลากรภาครัฐ) 

                         - ทุนพัฒนาอาจารย์  

  - ทุนสนับสนุนการศึกษาต่อแก่ข้าราชการและพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาของหน่วยงาน 

  - ทุนอ่ืนๆ 

     10.2 ประสานงานและจัดพิมพ์ข้อมูลทุนการศึกษาต่อที่เกี่ยวข้อง เช่น ประกาศรับทุน  

สัญญาการรับทุน และเอกสารอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง 

 

 11) กำรเสนอชื่อ 

        ประสานงาน จัดท าเอกสารและเวียนเรื่องท่ีเกี่ยวข้องกับการเสนอชื่อต่างๆ เช่น 

                11.1 คัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น 

       11.2 ผู้ท าคุณประโยชน์ ผู้มีอุปการคุณ และผู้ท าชื่อเสียง 

       11.3 คัดเลือกรับรางวัล "หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร” 

       11.4 เสนอชื่อบุคลากรเพ่ือรับเกียรติบัตรศิลปากรสร้างสรรค์ส าหรับผู้ได้รับรางวัลและ 

สร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัยศิลปากร 

       11.5 คัดเลือกบุคลากรต้นแบบด้านคุณธรรมและจริยธรรม 

       11.6 รับรางวัลวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมูลนิธิโทเรประเทศไทย 

       11.7 เสนอชื่ออ่ืนๆ 

 

 12) กำรเจ้ำหน้ำที่ 

                   12.1 การแต่งตั้งผู้ด ารงต าแหน่ง ผู้รักษาราชการแทนผู้บริหารในต าแหน่งต่างๆ 

                   12.2 ขออนุมัติก าหนดเงินประจ าต าแหน่งและค่าตอบแทนผู้บริหารคณะฯ ภาควิชาและ 
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ส านักงานคณบดี 

 13) ประสำนงำนกำรติดตำม และประเมินผลกำรด ำเนินงำนของส่วนงำน และกำรปฏิบัติ

หน้ำที่ของหัวหน้ำส่วนงำน ประจ ำปีงบประมำณ 

      13.1 รวบรวมข้อมูลรายชื่อผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมการสนทนากลุ่มการติดตาม และประเมินผล

การด าเนินงานของส่วนงาน และการปฏิบัติหน้าที่ของหัวหน้าส่วนงาน 

      13.2 ประสานงานกับการด าเนินงานกับมหาวิทยาลัย และผู้เกี่ยวข้อง 

 14) งำนอ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมำย 

     14.1 กรรมการตรวจนับเงินทดรองราชการ 

     14.2 ประสานงานการจัดซื้ออาหารเตรียมประชุมของคณะฯ 

     14.3 จัดท าบันทึกข้อความขออนุมัติเบิกจ่ายงบกลางจากเงินบริจาคค่าเบี้ยประชุม 

     14.4 จัดท าบันทึกข้อความขออนุมัติจัดซื้อ ส.ค.ส. จัดซื้อของที่ระลึก กระเช้าดอกไม้  

กระเช้าผลไม้ กระเช้าของปีใหม่ จัดซื้อเครื่องส ารองไฟส าหรับใช้ในระบบโทรศัพท์ของคณะฯ เป็นต้น 

     14.5 จัดพิมพ์ใบสืบ-เสนอราคา 

     14.6 จัดท าบันทึกขออนุมัติเบิกจ่ายเงินและขอให้ตั้งหนี้ในระบบ SU ERP พร้อมทั้งหักล้าง 

สัญญาการยืมเงินทดรองราชการ  

               14.7 ขออนุมัติใช้รถยนต์นั่งส่วนบุคคลไปราชการและขออนุมัติเงินชดเชยค่าน้ ามันเชื้อเพลิง 

               14.8 ขออนุมัติคืนเงินสดคงเหลือตามสัญญาการยืมเงิน 
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      14.9 งานอ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
 

                   - ประสานงานและจัดท าเอกสารการเงิน เช่น ขอจัดซื้อ/จัดจ้าง บันทึกใบสัญญายืมเงิน   

รวบรวมบิลเพื่อเบิกจ่ายงานการเงิน  พร้อมประทับตราตรวจรับของ  จัดหาและประสานงานกรรมการ 

ตรวจรับของ  จัดพิมพ์ใบตรวจรับพัสดุ  และจัดชุดเอกสารการเงินต่างๆ ที่เก่ียวข้องเพ่ือหักล้างเอกสาร 

การยืมเงิน  

        - ปฏิบัติงานตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 
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บุคลำกรสังกัดงำนบริหำรและธุรกำร 

 1. นางพนิดา   ตันติอ านวย ต าแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปช านาญการ                   
                                   (หัวหน้างานบริหารและธุรการ) 
 2. นางสาววรรณนภา  เอ่ียมมาธุสร ต าแหน่งนักวิชาการอุดมศึกษาปฏิบัติการ* 

 3. นางสาวเพ็ญจันทร์ จันทรวงษ ์ ต าแหน่งนักวิชาการอุดมศึกษาปฏิบัติการ 

 4. นางสาวสมฤดี  เบาะเปลี่ยน ต าแหน่งนักวิชาการอุดมศึกษาปฏิบัติการ 

 5. นายอภินันท์  สิรินราพรรณ ต าแหน่งผู้ปฏิบัติงานช่างปฏิบัติงาน 

 6. นายณัฐพงษ์  วิเชียรชูตระกูล ต าแหน่งผู้ปฏิบัติงานช่าง  
       (ลูกจ้างชั่วคราว) 
 7. นางสาวกัญฑิมา เลิศวิจิตสกุล ต าแหน่งพนักงานทั่วไป  
       (ลูกจ้างชั่วคราว) 
 8. นางสาววริษฐา แก้วมา  ต าแหน่งพนักงานทั่วไป  
       (ลูกจ้างชั่วคราว) 
 9. นายชยวรรณ  อร่ามรามศรี ต าแหน่งพนักงานขับรถยนต์  
       (ลูกจ้างชั่วคราว) 
 10. นายจรัล  ยะหอม  ต าแหน่งคนสวน    
       (ลูกจ้างชั่วคราว) 
 *ผู้จัดท าคู่มือ 
 
 

                                                     จากภาระหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายดังกล่าวข้างต้น   ผู้เขียนได้เลือกเอาเรื่อง การจัดประชุม 

และรายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  

มหาวิทยาลัยศิลปากร มาเขียนคู่มือการปฏิบัติงาน โดยมี Flow Chart ดังนี้      
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แผนผังขั้นตอนกำรด ำเนินงำนกำรจัดประชุมและรำยงำนกำรประชุม 
คณะกรรมกำรประจ ำคณะวิศวกรรมศำสตร์และเทคโนโลยีอุตสำหกรรม มหำวิทยำลัยศิลปำกร 

 
ผู้เกี่ยวข้อง/หน่วยงาน              กิจกรรม              ผู้รับผิดชอบ   

 

   

 -งานบริหารและธุรการ                                                                           -นักวิชาการฯ    

                                                                                                                                                      
 

 

 

                                                                                                                                

                                                                                                                                                       

 

 

 

                                                                                                                                      

                                                                     

 

                                                                                   

         

 
A 

(ร่าง) ก าหนดปฏิทินและแผน

ปฏิทินการประชุม 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง/
ระยะเวลาด าเนินการ 
 

-ปฏิทิน,แผนประชุม/ 
 ภายใน 30 นาที 
 

ไม่เห็นชอบ 
(แก้ไข)  

-ปฏิทิน,แผนประชุม/ 
 ภายใน 1 วัน 
 

-ปฏิทิน,แผนประชุม/ 
 ภายใน 1 วัน 
 

-นักวิชาการฯ 

-นักวิชาการฯ -ปฏิทิน,แผนประชุม/ 
 ภายในการประชุม 
 ครั้งต่อไป 
 

-หัวหน้างาน/เลขานกุาร
คณะกรรมการประจ าคณะฯ 

เสนอหัวหน้างาน/เลขานุการ

คณะกรรมการประจ าคณะฯ พิจารณา 

เสนอประธานคณะกรรมการ

ประจ าคณะฯ พิจารณา 

-ประธานคณะกรรมการ
ประจ าคณะฯ 

เริ่มต้น 

เห็นชอบ ไม่เห็นชอบ 
(แก้ไข)  

เสนอคณะกรรมการประจ าคณะฯ 

พิจารณาให้ความเห็นชอบ 

เห็นชอบ ไม่เห็นชอบ 
(แก้ไข)  

-นักวิชาการฯ 

-คณะกรรมการประจ าคณะฯ 

เห็นชอบ 
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รับเอกสารที่จะน าเข้าประชุม 

จากหน่วยงานย่อยในส านักงานคณบดี 

 

A 

ส าเนาปฏิทนิและแผนการประชมุ 
แจ้งคณะกรรมการฯ/เสนอภาควิชา/ 
หัวหน้างานในส านักงานคณบดทีราบ 

รวบรวมและจัดเอกสารตามหมวดงานด้านตา่งๆ 

(แยกเป็นเร่ืองเพื่อทราบ/พิจารณา) 

B 

เอกสารที่เก่ียวขอ้ง/
ระยะเวลาด าเนินการ 
 

-นักวิชาการฯ -ปฏิทิน,แผนประชุม/ 
 ภายใน 1-2 วัน 
 หลังประชุม 
 

-งานบริหารและธุรการ 
-คณะกรรมการฯ 

-ภาควิชา/หวัหน้างาน 

-หน่วยงานย่อยใน  
ส านักงานคณบดี 

-นักวิชาการฯ -เอกสารที่เสนอเข้า   
 ประชุม/ภายในวัน    
 ปิดรับวาระประชุม 

-นักวิชาการฯ -งานบริหารและธุรการ -เอกสารที่เสนอเข้า   
 ประชุม/ 
 ภายใน 5 นาท ี
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ผู้เกี่ยวข้อง/หน่วยงาน                   กิจกรรม                ผู้รับผิดชอบ 

  

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

 

                                                                 

 

 

 
                                                                                                                                    

                                

 

 

 

     

                                                                                                                                                                                                                                                        

 

 

 

                                                                                                                                                       

 

 

เสนอหัวหน้างาน/เลขานุการ

คณะกรรมการประจ าคณะฯ พิจารณา 

C 

เสนอประธานคณะกรรมการ

ประจ าคณะฯ พิจารณา 

จัดท าหนังสือและ 
บันทึกเชิญประชุม 

B 

จัดท า (ร่าง) วาระ/ 

ระเบียบวาระการประชุม 
 

เอกสารที่เก่ียวขอ้ง/
ระยะเวลาด าเนินการ 
 

-งานบริหารและธุรการ -นักวิชาการฯ -วาระ/ระเบยีบ 
 วาระประชุม/ 
 ภายใน 2-3 วัน 
 

-หัวหน้างาน/เลขานกุาร
คณะกรรมการประจ าคณะฯ 

-วาระ/ระเบยีบวาระ 
 ประชุม/ 
 ภายใน 1 วัน                                                                                                                        
.                   
 

-นักวิชาการฯ 

-นักวิชาการฯ -วาระ/ระเบยีบวาระ 
 ประชุม/ 
 ภายใน 1 วัน                                                                                                                        
.                   
 

-ประธานคณะกรรมการ
ประจ าคณะฯ 

-งานบริหารและธุรการ -นักวิชาการฯ -หนังสือและบันทกึเชิญ 
 ประชุม/ 
 ภายใน 15 นาที                                                                                                                        
.                   
 

ไม่เห็นชอบ 
(แก้ไข)  

เห็นชอบ ไม่เห็นชอบ 
(แก้ไข)  

เห็นชอบ 
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 ผู้เกี่ยวข้อง/หน่วยงาน                   กิจกรรม                ผู้รับผิดชอบ 

  

 

 

 

 

                                                          

                                                                        

 

                                                                   

                                                                         

 

 

                                                                   

                                                                   

                               

                                      

 

C 

รวบรวมและ 
จัดท าเอกสารประชุม 

จัดส่งเอกสารประชุม              

ให้คณะกรรมการ 

ประสานงานเตรียมห้องประชุม/อุปกรณ์

โสตทัศนปูกรณ์/อาหารว่าง ฯลฯ  

   ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะฯ 

ตามวัน เวลาที่ก าหนด 

D 

สแกนเอกสารประชุม 
เพ่ือเข้าระบบประชุมอิเล็กทรอนิกส์ 

เอกสารที่เก่ียวขอ้ง/
ระยะเวลาด าเนินการ 
 

-งานบริหารและธุรการ -นักวิชาการฯ -เอกสารประชุม/ 
 ภายใน 1-2 วัน 

                                                                                                                    
.                   
 

-งานบริหารและธุรการ 

-งานบริหารและธุรการ -นักวิชาการฯ -เอกสารประชุม/ 
 ภายใน 1-2 วัน 

                                                                                                                    
.                   
 

-นักวิชาการฯ -ไม่มี/ 
 ภายใน 5 นาที                                                                                                                     

.                   

 

-งานบริหารและธุรการ 
-คณะกรรมการประจ าคณะฯ 

-คณะกรรมการประจ าคณะฯ 

-นักวิชาการฯ -เอกสารประชุม/ 
 ภายใน 30 นาท ี                                                                                                                    
.                   
 

-นักวิชาการฯ -เอกสารประชุม/ 
 ภายใน 1 วัน                                                                                                                     
.                   
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ผู้เกี่ยวข้อง/หน่วยงาน                   กิจกรรม            ผู้รับผิดชอบ  

  

 

                                                                                                                              

                        

                                                            

                                                                                                                                                  
 

 

 

 

 

 

 

 

บนัทกึการประชมุ 

D 

จัดท า (ร่าง) 
รายงานการประชุม 

E 

เอกสารที่เก่ียวขอ้ง/
ระยะเวลาด าเนินการ 
 

เสนอหัวหน้างาน/เลขานุการ

คณะกรรมการประจ าคณะฯ พิจารณา 

-หัวหน้างาน/เลขานกุาร
คณะกรรมการประจ า
คณะฯ 

เสนอประธานคณะกรรมการ

ประจ าคณะฯ พิจารณา 

-งานบริหารและธุรการ -นักวิชาการฯ -เอกสารประชุม/ 
 ภายใน 1 วัน                                                                                                                     
.                   
 

-งานบริหารและธุรการ -นักวิชาการฯ -รายงานการประชุม/ 
 ภายใน 2-3 วัน                                                                                                                     
.                   
 

ไม่เห็นชอบ 

(แก้ไข) 

ไม่เห็นชอบ 

(แก้ไข) 

เห็นชอบ  

-นักวิชาการฯ -รายงานการประชุม/ 
 ภายใน 1 วัน                                                                                                                     
.                   
 

-นักวิชาการฯ -รายงานการประชุม/ 
 ภายใน 1 วัน                                                                                                                     
.                   
 

-ประธานคณะกรรมการ
ประจ าคณะฯ 

เห็นชอบ  



คู่มือการปฏิบัติงานการจัดประชุมและรายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร               หน้า 36 

 

ผู้เกี่ยวข้อง/หน่วยงาน                   กิจกรรม            ผู้รับผิดชอบ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E 

จัดท า (ร่าง) รายงานการประชุม 
เพ่ือเสนอรับรองการประชุมครั้งต่อไป 

ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะฯ 
ครั้งต่อไป 

กรณีมีเรื่อง
เร่งด่วน 

จัดท ามติเวียน
รับรอง

รายงานการ
ประชุม 

เฉพาะเรื่อง 

แก้ไขรายงานการประชุม 
ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการฯ 

เสนอผ่านหัวหน้างาน/ 
เลขานุการคณะกรรมการประจ าคณะฯ  

F 

เอกสารที่เก่ียวขอ้ง/
ระยะเวลาด าเนินการ 
 

-งานบริหารและธุรการ 

-งานบริหารและธุรการ 

-คณะกรรมการประจ าคณะฯ 

-หัวหน้างาน/ 
เลขานกุารคณะกรรมการประจ าคณะฯ 

-นักวิชาการฯ -รายงานการประชุม/ 
 ภายใน 1 วัน                                                                                                                     
.                   
 

-นักวิชาการฯ -รายงานการประชุม/ 
 ภายใน 1 วัน                                                                                                                     
.                   
 

-นักวิชาการฯ -รายงานการประชุม 
 ฉบับรับรองแล้ว/ 
 ภายใน 30 นาท ี                                                                                                                    
.                   
 

-นักวิชาการฯ -รายงานการประชุม 
 ฉบับรับรองแล้ว/ 
 ภายใน 1 วัน                                                                                                                     
.                   
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ผู้เกี่ยวข้อง/หน่วยงาน                   กิจกรรม            ผู้รับผิดชอบ  

 

 

 

 

 

 

 

 

          

 

 

 

 

 

F 

รายงานการประชุมฉบับรับรองแล้ว 

ส าเนารายงานการประชุม 
ฉบับรับรองแล้ว 

เสนอภาควิชา/เวียนบุคลากร
ส านักงานคณบดี/ผู้แทนกรรมการ/
เสนองานคลังและพัสดุ และส าเนา

เรื่องท่ีเกี่ยวข้องแจ้งหน่วยงานย่อยใน
ส านักงานคณบดี 

 -นักวิชาการฯ        -รายงานประชุม            
                          ฉบับรับรอง/ 
                          ภายใน 1 วัน 
 

 -นักวิชาการฯ        -รายงานประชุม            
                          ฉบับรับรอง/ 
                          ภายใน 30 นาท ี
 

-ภาควิชา/บุคลากร  
ส านักงานคณบดี/
ผู้แทนกรรมการ/
หน่วยงานย่อยใน
ส านักงานคณบดี 

 -นักวิชาการฯ      -รายงานประชุม            
                        ฉบับรับรอง/ 
                        ภายใน 20 นาท ี
 

เอกสารที่เก่ียวขอ้ง/
ระยะเวลาด าเนินการ 
 

เสนอประธานคณะกรรมการ

ประจ าคณะฯ ลงนาม 

-ประธานคณะกรรมการ
ประจ าคณะฯ 

-งานบริหารและธุรการ 

สิ้นสุด 
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บทที่ 3  

หลักเกณฑ์วิธีกำรปฏิบัติงำน 

 

หลักเกณฑ์วิธกีำรปฏิบัติงำน 

 

               ในการปฏิบัติงานตามคู่มือ เรื่อง การจัดการประชุมและรายงานการประชุม

คณะกรรมการประจ าคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร   มี

หลักเกณฑ์ที่ต้องปฏิบัติงานโดยอาศัยพระราชบัญญัติ ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ และค าสั่งต่างๆ ที่

เกี่ยวข้องกับการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะฯ ดังนี้ 

1. พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. 2559 

2. ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้ายงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 พร้อมภาคผนวก 

ฉบับแก้ไข พ.ศ. 2539 และค าอธิบาย  

3. ระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากร ว่าด้วยหลักเกณฑ์ อัตราจ่าย เงื่อนไขและวิธีการใน 

การเบิกจ่ายเงินงบประมาณของมหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. 2562  

4. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากร ว่าด้วยคณะกรรมการประจ าคณะ พ.ศ. 2559 

 5.   ประกาศคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง การสรรหากรรมการ

ประจ าคณะประเภทผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก พ.ศ. 2559  

 6.   ประกาศคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง การสรรหากรรมการ

ประจ าคณะประเภทผู้แทนคณาจารย์ประจ าและผู้แทนสายสนับสนุนในคณะ พ.ศ. 2559 
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 7.   ค าสั่งมหาวิทยาลัยศิลปากร ที่ 2148/2561 ลงวันที่ 26 ธันวาคม 2561 เรื่อง 

แต่งตั้งคณะกรรมการประจ าคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

8.   ค าสั่งมหาวิทยาลัยศิลปากร ที่ 1087/2562 ลงวันที่ 29 มิถุนายน 2562 เรื่อง  

ปรับเปลี่ยนกรรมการประจ าคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ประเภทรองคณบดี 

  9.  ค าสั่งคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร ที่  

56/2561 เรื่อง แต่งตั้งเลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการประจ าคณะวิศวกรรมศาสตร์และ 

เทคโนโลยีอุตสาหกรรม ลงวันที่ 21 พฤษภาคม 2561   

  ซึ่งจากพระราชบัญญัติ ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ และค าสั่งต่างๆ ที่ได้กล่าวมา

ข้างต้น ผู้เขียนขอน าเสนอรายละเอียดหลักเกณฑ์วิธีการปฏิบัติงานในด้านการประชุมคณะกรรมการ

ประจ าคณะฯ ดังต่อไปนี้  

ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศิลปากร  พ.ศ. 2559   มาตรา 42   ก าหนดให้มี 

คณะกรรมการประจ าคณะ  โดยสภามหาวิทยาลัยได้ออกข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วย 

คณะกรรมการประจ าคณะ พ.ศ. 2559 ฉบับลงวันที่ 19 ธันวาคม 2559 โดยมีสาระส าคัญของข้อบังคับ

ดังนี้ 

   ข้อ 4 ในคณะหนึ่ง ให้มีคณะกรรมการประจ าคณะ ประกอบด้วย 

    4.1 คณบดี เป็นประธานกรรมการ 

    4.2 ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัยที่เสนอโดยคณะ และอธิการบดีแต่งตั้ง 

โดยความเห็นชอบของ ก.บ.ม. จ านวน 1 - 3 คน เป็นกรรมการ 

    คุณสมบัติและการได้มาซึ่งกรรมการตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามท่ี ก.บ.ม.  

ก าหนด โดยให้ค านึงถึงการมีส่วนร่วมของคณาจารย์ประจ าในคณะนั้น 
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    4.3 รองคณบดีที่คณบดีมอบหมายจ านวนไม่เกินสี่คน เป็นกรรมการ 

    4.4 หัวหน้าสาขาวิชา และหัวหน้าภาควิชา เป็นกรรมการ 

    4.5 ผู้แทนคณาจารย์ประจ า เป็นกรรมการ 

    กรรมการตามวรรคหนึ่งให้มาจากการเลือกตั้งของคณาจารย์ประจ าในคณะ

นั้น มีจ านวนกึ่งหนึ่งของจ านวนรวมของกรรมการตามข้อ 4.1 ข้อ 4.3 และข้อ 4.4 ถ้าค านวณแล้วมีเศษ

เหลืออยู่ ให้มีกรรมการเพ่ิมขึ้นอีกหนึ่งคน ทั้งนี้ ส าหรับคณะที่ไม่มีสาขาวิชาและภาควิชาให้มีจ านวน

เท่ากับจ านวนกรรมการตามข้อ 4.3  

    4.6 ผู้แทนสายสนับสนุนที่ได้มาจากการเลือกตั้งจ านวนหนึ่งคน เป็นกรรมการ 

    ให้คณบดีแต่งตั้ งบุคลากรในคณะจ านวนหนึ่ งคนท าหน้าที่ เลขานุการ

คณะกรรมการ และอาจแต่งตั้งผู้ช่วยเลขานุการด้วยก็ได้ โดยให้เลขานุการคณะกรรมการ และ

ผู้ช่วยเลขานุการ พ้นจากต าแหน่งเมื่อคณบดีพ้นจากต าแหน่ง 

 

   ข้อ 8 คณะกรรมการประจ าคณะมีอ านาจและหน้าที่ ดังนี้ 

    8.1 ก าหนดทิศทาง และนโยบายของคณะให้สอดคล้องกับทิศทางและ

นโยบายของมหาวิทยาลัย รวมทั้งให้ความเห็นชอบแผนต่างๆ ของคณะ เพ่ือน าเสนอสภามหาวิทยาลัย 

    8.2 พิจารณาออกระเบียบและประกาศของคณะตามท่ีสภามหาวิทยาลัย 

มอบหมาย ซึ่งไม่ขัดหรือแย้งกับระเบียบหรือข้อบังคับของมหาวิทยาลัย หรือเพ่ือเสนอต่อสภา

มหาวิทยาลัย 

    8.3 พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรของคณะ ก ากับ ติดตาม จัดการวัดผล  

ประเมินผล และควบคุมมาตรฐานการศึกษาของคณะ การแต่งตั้งบุคคล และการอื่นใดท่ีมีข้อบังคับหรือ 

ระเบียบก าหนดให้เป็นหน้าที่ของคณะกรรมการเพ่ือเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย 
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    8.4 ให้ความเห็นชอบการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี ผลการตรวจสอบบัญชี และงบ

ดุลของคณะและหน่วยงานภายในคณะเพ่ือเสนอความเห็นต่อมหาวิทยาลัย (ถ้ามี) 

    8.5 พิจารณาแนวทางการบริหารของคณะภายใต้หลักธรรมาภิบาลที่

ครอบคลุมถึงการบริหารงานบุคคล สิทธิประโยชน์ สวัสดิการ การบริหารงบประมาณ การเงิน การบัญชี 

การบริหารงานวิชาการ โดยค านึงถึงความมีประสิทธิภาพ ความคุ้มค่า และสอดคล้องกับมาตรฐานที่

เกี่ยวข้อง 

    8.6 ก ากับ ควบคุม ติดตาม ตรวจสอบการท างานของคณะที่ครอบคลุมทุก

ด้าน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การผลิตบัณฑิต การวิจัย การบริการวิชาการ การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 

การบริหารงาน และด้านอ่ืนๆ ที่เป็นไปตามมาตรฐานและเป้าหมายที่ก าหนด 

    8.7 วางระบบให้มีการรับ และพิจารณาเรื่องร้องทุกข์ท่ีเกิดจากการด าเนินงาน

ของคณะให้มีประสิทธิภาพ 

    8.8 แต่งตั้งคณะกรรมการต่างๆ คณะอนุกรรมการ คณะท างาน หรือ

มอบหมายให้บุคคลปฏิบัติหน้าที่อย่างใดอย่างหนึ่งที่อยู่ในขอบเขตหน้าที่ของคณะกรรมการ 

    8.9 เห็นชอบรายงานผลการด าเนินงานประจ าปีของคณะเพ่ือรายงานให้สภา 

มหาวิทยาลัยทราบ 

    8.10 ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่มีข้อบังคับหรือระเบียบของมหาวิทยาลัยก าหนดให้

เป็นหน้าที่ของคณะกรรมการ 

    8.11 ให้ค าปรึกษา และเสนอความเห็นแก่คณบดี 

    8.12 ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ ตามท่ีคณบดีหรืออธิการบดีมอบหมาย 
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และมหาวิทยาลัยได้ออกประกาศคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยศิลปากร  เรื่อง   

การสรรหากรรมการประจ าคณะประเภทผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก พ.ศ. 2559 และประกาศคณะ

กรรมการบริหารมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง การสรรหากรรมการประจ าคณะประเภทผู้แทนคณาจารย์

ประจ าและผู้แทนสายสนับสนุนในคณะ  พ.ศ. 2559  ไว้แล้ว  และได้มีค าสั่งมหาวิทยาลัยศิลปากร ที่ 

1835/2559 ลงวันที่ 21 ธันวาคม  2559  สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาผู้สมควรด ารงต าแหน่ง

กรรมการประจ าคณะประเภทผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก  และค าสั่งมหาวิทยาลัยศิลปากร ที่ 1836/2559 

ลงวันที่ 21 ธันวาคม 2559  สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาผู้สมควรด ารงต าแหน่งกรรมการประจ าคณะ

ประเภทผู้แทนคณาจารย์ประจ าและผู้แทนสายสนับสนุนในคณะ   

  บัดนี้ ได้มีการด าเนินการเพ่ือให้ได้มาซึ่งคณะกรรมการประจ าคณะวิศวกรรมศาสตร์

และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ก าหนดไว้ในข้อบังคับและประกาศดังกล่าว 

โดยคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยศิลปากร ครั้งที่ 2/2560 เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2560  ได้มีมติ

เห็นชอบรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกเพ่ือแต่งตั้งเป็นกรรมการประจ าคณะแล้ว  ฉะนั้น อาศัยอ านาจ

ตามความในมาตรา 42 แห่งพระราชบัญญติมหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. 2559 ประกอบกับข้อบังคับ

มหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยคณะกรรมการประจ าคณะ พ.ศ. 2559 อธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากรจึง

ได้ออกค าสั่ งมหาวิทยาลัยศิลปากร ที่  2148/2561 ลงวันที่  26 ธันวาคม 2561 เรื่อง แต่งตั้ ง

คณะกรรมการประจ าคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ประกอบด้วยผู้มีต าแหน่งและ

นามดังต่อไปนี้ 

1. คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ประธานกรรมการ 

2. นายพิชัย อุตมาภินันท์      กรรมการ 

    (ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก) 
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  3. รองคณบดีฝ่ายวิชาการ      กรรมการ 

  4. รองคณบดีฝ่ายงานแผนและการจัดการความรู้องค์กร  กรรมการ 

  5. รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ    กรรมการ 

  6. รองคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษาและการจัดการ  กรรมการ 

7. หัวหน้าภาควิชาวิทยาการและวิศวกรรมวัสดุ   กรรมการ 

  8. หัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร    กรรมการ 

  9. หัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ    กรรมการ 

  10. หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการและการจัดการ  กรรมการ 

  11. หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล    กรรมการ 

  12. หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมเคมี     กรรมการ 

  13. หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า    กรรมการ 

  14. ผู้อ านวยการศูนย์ความเป็นเลิศและนวัตกรรม   กรรมการ 

                          ทางด้านวิศวกรรมและเทคโนโลยี 

15. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ภัทร์ สุขแสน    กรรมการ 

       (ผู้แทนคณาจารย์ประจ า ภาควิชาวิทยาการและวิศวกรรมวัสดุ) 

16. ว่าง        กรรมการ 

                          (ผู้แทนคณาจารย์ประจ า ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร) 

17. อาจารย์ ดร.ชลเทพ อุสาคู     กรรมการ 

        (ผู้แทนคณาจารย์ประจ า ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ) 

18. อาจารย์เพ็ญพิสุทธิ์ ทองหยวก     กรรมการ 

       (ผู้แทนคณาจารย์ประจ า ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการและการจัดการ) 
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19.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศุภชัย วาสนานนท์    กรรมการ 

         (ผู้แทนคณาจารย์ประจ า ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล) 

20.  อาจารย์ ดร.มัทรี เติมตะนันทน์    กรรมการ 

         (ผู้แทนคณาจารย์ประจ า ภาควิชาวิศวกรรมเคมี) 

21.  อาจารย์ ดร. ภมร ศิลาพันธ์     กรรมการ 

         (ผู้แทนคณาจารย์ประจ า ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า) 

22.  นายสรรวิทย์ เชื้อพิสุทธิ์กุล     กรรมการ 

         (ผู้แทนสายสนับสนุน) 

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 25 มกราคม 2562 เป็นต้นไป โดยให้กรรมการในล าดับที่ 2, 15 – 22  

มีวาระการด ารงต าแหน่ง 2  ปี :ซึ่งจ านวนกรรมการประจ าคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี

อุตสาหกรรม ประเภทผู้แทนคณาจารย์ประจ า จะพึงมีได้ 7 คน จึงถือว่าต าแหน่งกรรมการดังกล่าวที่

ขาดจ านวนเป็นต าแหน่งที่ว่างลงก่อนวาระโดยอนุโลม 

  และค าสั่งมหาวิทยาลัยศิลปากร ที่ 933/2562  ลงวันที่  5 มิถุนายน 2562  สั่งแต่งตั้ง 

คณะกรรมการสรรหาผู้สมควรด ารงต าแหน่งกรรมการประจ าคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี- 

อุตสาหกรรม ประเภทผู้แทนสายสนับสนุนแทนนายสรรวิทย์ เชื้อพิสุทธิ์กุล ที่ได้รับอนุญาตให้ลาออก

จากกรรมการประจ าคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ประเภทผู้แทนสายสนับสนุน 

ตั้งแต่วันที่ 4 เมษายน 2562 ตามค าสั่งมหาวิทยาลัยศิลปากร ที่ 545/2562 ลงวันที่ 4 เมษายน 2562 

นั้น 

  บัดนี ้คณะกรรมการสรรหาฯ ได้ด าเนินการเรียบร้อยแล้วตามข้อบังคับมหาวิทยาลัย 

ศิลปากรว่าด้วยกรรมการประจ าคณะ พ.ศ. 2559 และประกาศคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย

ศิลปากร เรื่อง การสรรหากรรมการประจ าคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ประเภท
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ผู้แทนคณาจารย์ประจ าและผู้แทนสายสนับสนุนในคณะ พ.ศ. 2559 จึงประกาศชื่อผู้สมควรด ารง

ต าแหน่งกรรมการประจ าคณะฯ ประเภทผู้แทนสายสนับสนุน แทนต าแหน่งที่ว่างลง ได้แก่ นางศรีอัมพร 

ปลั่งสุวรรณ สังกัดภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ทั้งนี้ 

ตั้งแต่วันที่ 30 กรกฎาคม 2562 เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 24 มกราคม 2564 

  ตามค าสั่งมหาวิทยาลัยศิลปากร ที่ 2148/2562 ลงวันที่ 26 ธันวาคม 2561 สั่งแต่งตั้ง 

คณะกรรมการประจ าคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ตั้งแต่วันที่ 25 มกราคม 2562 

โดยกรรมการประจ าคณะฯ ประเภทผู้แทนคณาจารย์ประจ า มีวาระการด ารงต าแหน่ง 2 ปี ซึ่งจ านวน

กรรมการประจ าคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ประเภทผู้แทนคณาจารย์ประจ า    

จะพึงมีได้ 7 คน จึงถือว่าต าแหน่งกรรมการดังกล่าวที่ขาดจ านวนเป็นต าแหน่งที่ว่างลงก่อนวาระโดย

อนุโลม และค าสั่งมหาวิทยาลัยศิลปากร ที่ 1748/2561 ลงวันที่ 29 ตุลาคม 2562 สั่งแต่งตั้ง

คณะกรรมการสรรหากรรมการประจ าคณะฯ ประเภทผู้แทนคณาจารย์ประจ าและผู้แทนสายสนับสนุน 

ตั้งแต่วันที่ 29 มกราคม 2561 นั้น 

  บัดนี ้ คณะกรรมการสรรหาฯ  ได้ด าเนินการเรียบร้อยแล้วตามข้อบังคับมหาวิทยาลัย 

ศิลปากรว่าด้วยกรรมการประจ าคณะ พ.ศ. 2559 และประกาศคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย

ศิลปากร เรื่อง การสรรหากรรมการประจ าคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ประเภท

ผู้แทนคณาจารย์ประจ าและผู้แทนสายสนับสนุนในคณะ พ.ศ. 2559 จึงประกาศผลการเลือกตั้ง

กรรมการประจ าคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ประเภทผู้แทนคณาจารย์ประจ า 

แทนต าแหน่งที่ว่างลงก่อนวาระโดยอนุโลม ได้แก่ อาจารย์ ดร.สินี หนองเต่าด า สังกัดภาควิชาเทคโนโลยี

อาหาร คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ประกาศ ณ วันที่ 30 กรกฎาคม 2562 
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  ค าสั่งมหาวิทยาลัยศิลปากร ที่  872/2562 ลงวันที่  24 พฤษภาคม 2562 สั่ง

ปรับเปลี่ยนชื่อต าแหน่งรองคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จากต าแหน่ง     

รองคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษาและการจัดการ เป็นต าแหน่งรองคณบดีฝ่ายพัฒนาองค์กร 

ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2562 เป็นต้นมา นั้น 

  เพ่ือให้การด าเนินงานของคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เป็นไป

ด้วยความเรียบร้อย ฉะนั้น อาศัยอ านาจตามความในข้อ 4 ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วย 

คณะกรรมการประจ าคณะ พ.ศ. 2559 จึงปรับเปลี่ยนกรรมการประจ าคณะวิศวกรรมศาสตร์และ

เทคโนโลยีอุตสาหกรรม ประเภทรองคณบดี จากต าแหน่งรองคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษาและ

การจัดการ เป็นต าแหน่งรองคณบดีฝ่ายพัฒนาองค์กร ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2562 เป็นต้นไป 

ตามค าสั่งมหาวิทยาลัยศิลปากร ที่ 1087/2562 ลงวันที่ 29 มิถุนายน 2562 

  และเพ่ือให้การด าเนินงานเกี่ยวกับการประชุมคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี 

อุตสาหกรรม  มหาวิทยาลัยศิลปากร  ด าเนินไปด้วยความเรียบร้อย  คณบดีจึงได้ออกค าสั่งคณะ 

วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร ที่ 56/2561 ลงวันที่ 21 พฤษภาคม  

2561  เรื่อง แต่งตั้งเลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการประจ าคณะวิศวกรรมศาสตร์และ 

เทคโนโลยีอุตสาหกรรม ประกอบด้วยผู้มีต าแหน่งและชื่อต่อไปนี้ 

 1. เลขานุการคณะฯ        เป็น   เลขานุการคณะกรรมการประจ าคณะฯ 

 2. หัวหน้างานบริหารและธุรการ      เป็น   ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการประจ า 

  คณะฯ 

 3. นางสาววรรณนภา เอี่ยมมาธุสร    เป็น  ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการประจ า 

                                           คณะฯ 
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ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 10 พฤษภาคม 2561 เป็นต้นไป โดยให้พ้นจากต าแหน่งเมื่อคณบดีพ้น 

จากต าแหน่ง 
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ข้อควรระวังในกำรปฏิบัติงำน 

 

            1. ต้องด าเนินการจัดประชุมคณะกรรมการประจ าคณะวิศวกรรมศาสตร์และ

เทคโนโลยีอุตสาหกรรมตามปฏิทินและแผนการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะฯ ประจ าปี ซึ่งจะมี

ก าหนดวันปิดรับวาระการประชุม วันส่งวาระการประชุมให้คณะกรรมการแต่ละท่าน และวันประชุม 

โดยฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการฯ ต้องด าเนินการให้เป็นไปตามแผนที่ก าหนดไว้ 

2.  การเสนอเอกสารเข้าประชุมจากงานต่างๆ ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการฯ จะต้อง 

น ามารวบรวมและจัดหมวดงานด้านต่างๆ  โดยต้องแยกเป็นเรื่องเสนอเพ่ือทราบ  เรื่องทักท้วง  เรื่อง 

พิจารณา ซึ่งบางครั้งต้นเรื่องเอกสารที่ได้รับมาเสนอให้เป็นเรื่องเสนอเพ่ือทราบ แต่เนื้อหาข้อความ

ภายในเอกสารจะต้องเป็นเรื่องพิจารณา ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการฯ จึงต้องส่งให้หน่วยงานต้นเรื่อง

กลับไปพิจารณาอีกครั้ง  

3. บางครั้งเอกสารที่น ามาให้เข้าวาระประชุมอาจไม่ครบถ้วนหรือไม่ชัดเจน หรือขาด 

ระเบียบ ข้อบังคับ สถิติ หรือเอกสารที่เกี่ยวข้องจ าเป็นต้องน าเสนอให้คณะกรรมการฯ พิจารณา 

ประกอบการประชุมเพ่ิมเติม 

  4. จะต้องพิจารณาเอกสารประชุม ก่อนการจัดท าส าเนาเอกสาร เนื่องจากบางครั้ง   

ต้นเรื่องน าเอกสารมาให้ทั้งหมด ซึ่งอาจมีทั้งข้อมูลดิบของเอกสาร ท าให้มีจ านวนหน้าเอกสารหนาเป็น

จ านวนมาก หรือมีเอกสารที่เป็นความลับไม่ควรจัดท าส าเนา เป็นต้น  เพราะจะได้ไม่ต้องจัดท าส าเนา

เอกสารที่มากเกินความจ าเป็น และเป็นการช่วยกันประหยัดงบประมาณทรัพยากรได้ 

  5. ก่อนการน าเอกสารประชุมไปส าเนาเอกสาร จะต้องมีการระบุเลขหน้าเอกสาร     

ทุกหน้า และมีการปั้มเลขที่วาระที่หน้าแรกของเอกสาร เพ่ือง่ายต่อการให้คณะกรรมการฯ เปิดอ่าน

เอกสารได้สะดวกข้ึน เป็นการประหยัดระยะเวลาในการประชุม  
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  6. จะต้องมีการสุ่มตรวจเอกสารที่มีการส าเนาเอกสาร ก่อนการจัดชุดเอกสารประชุม

ทุกครั้ง เช่น บางครั้งส าเนาเอกสารกลับหัวกลับท้าย หรือมีการเรียงเลขหน้าเอกสารไม่ต่อเนื่องกัน     

เป็นต้น 

7. ควรมีความละเอียดรอบคอบในการจัดเรียงเอกสารประชุมไม่ให้เอกสารข้ามวาระ

การประชุมกัน เพราะจะท าให้เสียเวลาในการจัดเอกสารประชุม เนื่องจากมีจ านวนชุดเอกสารที่จะต้อง

จัดเอกสารเป็นจ านวนมาก 

8. ควรระมัดระวังในการใส่ซองเอกสารประชุมให้ตรงตามรายชื่อหน้าซองและหน้าปก 

เอกสารประชุมของคณะกรรมการแต่ละท่าน 

  9.  ควรระวังในการจัดเรียงเอกสารหรือซองเอกสารประชุม เพราะบางครั้งหากรีบร้อน 

เอกสารหรือลวดเย็บกระดาษอาจท าให้ผู้จัดเรียงเอกสารบาดเจ็บได ้
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บทที่ 4  

เทคนิคกำรปฏิบัติงำน 

  

กิจกรรม/แผนกำรปฏิบัติงำน 

            ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

ได้มีมติเห็นชอบปฏิทินและแผนปฏิทินการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะฯ ประจ าปีทุกปี 

  ทั้งนี้  ต้องประสานงานติดตามให้ภาควิชา/หน่วยงานย่อยในส านักงานคณบดี

ด าเนินการจัดส่งวาระการประชุมให้เป็นไปตามก าหนดการวันปิดรับวาระการประชุมคณะกรรมการ

ประจ าคณะฯ ด้วย  (ดังตัวอย่างปฏิทินการประชุมและแผนปฏิทินการประชุม) ต่อไปนี้ 
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ปฏิทินกำรประชุม  พ.ศ. 2560 

คณะกรรมกำรประจ ำคณะวิศวกรรมศำสตร์และเทคโนโลยีอุตสำหกรรม 

ณ ห้องแสดงผลงำน (ท. 119) 

เวลำ 13.00 น. เป็นต้นไป 

         
      

 ครั้งที ่     

 1 วันอังคารที่ 17 มกราคม 2560 

 2 วันอังคารที่ 14 กุมภาพันธ์ 2560 

 3 วันอังคารที่ 14 มีนาคม 2560 

 4 วันอังคารที่ 11 เมษายน 2560 

 5 วันอังคารที่ 16 พฤษภาคม 2560 

 6 วันอังคารที่ 13 มิถุนายน 2560 

 7 วันอังคารที่ 25 กรกฎาคม 2560 

 8 วันอังคารที่ 22 สิงหาคม 2560 

 9 วันอังคารที่ 19 กันยายน 2560 

 10 วันอังคารที่ 17 ตุลาคม 2560 

 11 วันอังคารที่ 14 พฤศจิกายน 2560 

 12 วันอังคารที่ 19 ธันวาคม 2560 
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แผนปฏิทินกำรประชุมคณะกรรมกำรประจ ำคณะวิศวกรรมศำสตร์และเทคโนโลยีอุตสำหกรรม 

ประจ ำปี  พ.ศ.  2560 

       
ครั้งที่ วันปิดรับวาระ วันส่งวาระ วันประชุม 

1 10 ม.ค. 2560 13 ม.ค. 2560 วันอังคารที่ 17 มกราคม 2560 

2 7 ก.พ. 2560 10 ก.พ. 2560 วันอังคารที่ 14 กุมภาพันธ์ 2560 

3 7 มี.ค. 2560 10 มี.ค. 2560 วันอังคารที่ 14 มีนาคม 2560 

4 4 เม.ย. 2560 7 เม.ย. 2560 วันอังคารที่ 11 เมษายน 2560 

5 9 พ.ค. 2560 12 พ.ค. 2560 วันอังคารที่ 16 พฤษภาคม 2560 

6 6 มิ.ย. 2560 9 มิ.ย. 2560 วันอังคารที่ 13 มิถุนายน 2560 

7 18 ก.ค. 2560 21 ก.ค. 2560 วันอังคารที่ 25 กรกฎาคม 2560 

8 15 ส.ค. 2560 18 ส.ค. 2560 วันอังคารที่ 22 สิงหาคม 2560 

9 12 ก.ย. 2560 15 ก.ย. 2560 วันอังคารที่ 19 กันยายน 2560 

10 10 ต.ค. 2560 13 ต.ค. 2560 วันอังคารที่ 17 ตุลาคม 2560 

11 7 พ.ย. 2560 10 พ.ย. 2560 วันอังคารที่ 14 พฤศจิกายน 2560 

12 12 ธ.ค. 2560 15 ธ.ค. 2560 วันอังคารที่ 19 ธันวาคม 2560 
 

หมำยเหตุ   1. การประชุมคณะกรรมการประจ าคณะฯ ครั้งที ่1/2560 เมื่อวันอังคารที่ 17  
    มกราคม 2560  

                         ที่ประชุมฯ เลื่อนประชุมเป็นวันอังคารที่ 31 มกราคม 2560 เนื่องจากการสรรหา 
                      คณะกรรมการประจ าคณะฯ ชุดใหม่ตามองค์ประกอบของข้อบังคับใหม่ด าเนินการ 
                      ไม่แล้วเสรจ็      

2. มีการจัดประชุมคณะกรรมการประจ าคณะฯ วาระพิเศษ เพิ่มเติมตามท่ีประธาน  
                         คณะกรรมการประจ าคณะฯ แจ้งนัดประชุม 
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เทคนิคกำรปฏิบัติงำน 

กำรจัดประชุมและรำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำรประจ ำคณะวิศวกรรมศำสตร์และ 

เทคโนโลยีอุตสำหกรรม 

ขั้นตอนที่ 1. กำรจัดท ำปฏิทินและแผนปฏิทินกำรประชุมคณะกรรมกำรประจ ำ 

คณะฯ ประจ ำปี 

  ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการประจ าคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  

ด าเนินการ (ร่าง) ก าหนดปฏิทินและแผนปฏิทินการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะฯ ประจ าปี ใน 

เบื้องต้นโดย (ร่าง) ปฏิทินฯ สัปดาห์ต่อจากก าหนดการประชุม ก.บ.ม. ของมหาวิทยาลัยศิลปากร 

ก าหนดเป็นวันอังคาร และให้มีการประชุมทุกเดือน  

  อนึ่ง หากบางเดือนมีสัปดาห์ตรงกับวันหยุดราชการ การประชุมจะเลื่อนเป็นสัปดาห์

ถัดไป หรือบางเดือนที่มี 5 สัปดาห์ อาจท าให้มีการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะฯ ในเดือนนั้น 2 

ครั้ง  

  แล้วจัดพิมพ์บันทึกข้อความเสนอ (ร่าง) ก าหนดปฏิทินและแผนปฏิทินการประชุม 

คณะกรรมการประจ าคณะฯ ประจ าปี เสนอหัวหน้างาน เลขานุการคณะกรรมการประจ าคณะฯ และ

เสนอประธานคณะกรรมการประจ าคณะฯ พิจารณา (ร่าง) ก าหนดปฏิทินฯ ทั้งนี้ หากมีแก้ไข ให้

ด าเนินการแก้ไขแล้วจึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการฯ พิจารณาในการประชุมต่อไป  

(ดังตัวอย่างบันทึกข้อความเสนอ (ร่าง) ก าหนดปฏิทินและแผนปฏิทินการประชุมฯ   

ตัวอย่างปฏิทินการประชุม  ตัวอย่างแผนปฏิทินการประชุม) ต่อไปนี้ 
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ตัวอย่ำงบันทึกข้อควำมเสนอ (ร่ำง) ก ำหนดปฏิทินและแผนปฏิทินกำรประชุมฯ 
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ตัวอย่ำงปฏิทินกำรประชุม 
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เมื่อที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะฯ ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบก าหนดปฏิทิน 

และแผนปฏิทินการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะฯ  ประจ าปีแล้ว  ให้ส าเนาปฏิทินฯ  เสนอ 

คณะกรรมการประจ าคณะฯ/เสนอภาควิชา/หัวหน้างานในส านักงานคณบดีทราบโดยทั่วกัน (ดังตัวอย่าง

บันทึกข้อความขอจัดส่งปฏิทินและแผนปฏิทินการประชุมฯ) ต่อไปนี้ 

 

 

ตัวอย่ำงแผนปฏิทินกำรประชุม 
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ตัวอย่ำงบันทึกข้อควำมขอจัดส่งปฏิทินและแผนปฏิทินกำรประชุมฯ 

ประจ าปี 
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ขั้นตอนที่ 2. กำรรวบรวมและจัดเอกสำร จัดท ำวำระและระเบียบวำระกำรประชุม 

  การรับเอกสารที่จะเสนอเข้าที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะฯ จากหน่วยงานย่อย

ภายในส านักงานคณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร คือ 

งานบริหารและธุรการ (งานที่ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการประจ าคณะฯ สังกัด)  งานคลังและพัสดุ  

งานบริการการศึกษา และงานแผนและประกันคุณภาพการศึกษา  

แล้วน าเอกสารต่างๆ มารวบรวมและจัดหมวดงานด้านต่างๆ แยกเป็นดังนี้ 

1.  เรื่องพิจารณารับรองรายงานการประชุม 

   เป็นการรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา 

2. เรื่องเสนอเพ่ือทราบ  

   ผู้เสนอวาระนี้ส่วนใหญ่จะเป็นประธานแจ้งเรื่องต่างๆ ให้ที่ประชุมทราบ รวมทั้งเรื่อง

ที่เลขานุการฯ จัดระเบียบวาระเพ่ือแจ้งที่ประชุมทราบ ซึ่งเป็นเรื่องที่ไม่ต้องหาข้อยุติหรือการพิจารณา

จากทีป่ระชุม เช่น การรายงานสรุปผล 

3. เรื่องสืบเนื่อง/เรื่องค้างพิจารณา  

    วาระนี้จะเป็นเรื่องที่ท่ีประชุมได้มอบหมายให้ด าเนินการไว้  หรือให้ศึกษาข้อมูล 

เพ่ิมเติมหรือเคยพิจารณามาก่อนแล้ว แต่ยังไม่ได้ข้อยุติ ซึ่งจะต้องรายงานความคืบหน้าให้ที่ประชุม

ทราบ ซึ่งในวาระนี้จะมีประเด็นเสนอเป็น 2 ประเด็น คือ เพ่ือทราบ หรือเพ่ือพิจารณา 

4. เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณาทักท้วง 

    เป็นเรื่องที่เป็นอ านาจของคณะกรรมการชุดนั้นๆ พิจารณา หากแต่ว่าได้แต่งตั้ง 

คณะท างานซึ่งอาจเป็นคณะกรรมการ  คณะอนุกรรมการ  หรือกรรมการ  ไปด าเนินการแทน   ซึ่งเมื่อ 
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คณะท างานที่ได้รับมอบหมายพิจารณาแล้ว จะต้องน าเสนอเรื่องดังกล่าวต่อคณะกรรมการชุดที่มีอ านาจ

ในการพิจารณาอีกครั้ง คณะกรรมการชุดนี้มีสิทธิที่จะเห็นด้วย หรือไม่เห็นด้วยต่อการพิจารณานั้นก็ได้ 

ซึ่งหากมิได้มีข้อทักท้วงประการใด ถือว่ากรรมการชุดดังกล่าวเห็นชอบตามที่คณะท างานน าเสนอ เช่น 

เรื่องหลักสูตร เป็นต้น 

5. เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา 

    เป็นเรื่องที่ต้องการให้ที่ประชุมพิจารณา   เพ่ือเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานหรือ 

เป็นไปตามอ านาจหรือหน้าที่ของคณะกรรมการชุดนั้นๆ การจัดท าเอกสารประกอบวาระนี้ ฝ่าย

เลขานุการหรือหน่วยงานเจ้าของเรื่องผู้เสนอวาระ จะต้องศึกษาเรื่องราวให้ละเอียดและสรุปความ

เป็นมาของเรื่องให้ชัดเจนและครอบคลุม เพ่ือเป็นข้อมูลในการพิจารณาที่ถูกต้อง 

6. เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณาเชิงนโยบาย 

    เป็นเรื่องที่ต้องการให้ที่ประชุมพิจารณา เพ่ือน าไปเป็นนโยบายในการปฏิบัติงาน  

7. เรื่องอ่ืนๆ 

    เป็นเรื่องที่ไม่ได้จัดเข้าในวาระใดวาระหนึ่ง ในการประชุมแต่ละครั้ง แต่อาจมีเรื่อง 

เร่งด่วนจ าเป็นที่จะต้องน าเสนอคณะกรรมการพิจารณา ก็สามารถจัดเข้าในวาระอ่ืนๆ ได้   

(ดังตัวอย่างวาระการประชุมหน้าที่ 1 – 4) ต่อไปนี้ 
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ตัวอย่ำงวำระกำรประชุม หน้ำที่ 1 
 

 

วำระกำรประชุมคณะกรรมกำรประจ ำคณะวิศวกรรมศำสตร์และเทคโนโลยีอุตสำหกรรม  
ครั้งที่  7/2560 

วันอังคำรที่  25  กรกฎำคม  2560 
เวลำ 13.00 น.  เป็นต้นไป 

ณ ห้องแสดงผลงำน (ท.119)  อำคำรคณะวิศวกรรมศำสตร์และเทคโนโลยีอุตสำหกรรม 

 
ระเบียบวำระที่ 1 เร่ืองพิจำรณำรับรองรำยงำนกำรประชุม 

1.1 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะฯ ครั้งที่ 6/2560 วันอังคารที่  
                                 13 มิถุนายน 2560 

1.2 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะฯ (วาระพิเศษ) ครั้งท่ี 2/2560  
                                 วันศุกร์ที่ 23 มิถุนายน 2560 

 
ระเบียบวำระที่ 2 เร่ืองเสนอเพ่ือทรำบ 
     2.1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ 
  2.1.1 แต่งตั้งกรรมการประจ าคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยอีุตสาหกรรม  
                   ประเภทรองคณบดี 
     2.2 เรื่องที่เลขานุการแจ้ง   
  2.2.1 เงินสะสมและเงินกองทุนคงเหลือของคณะวศิวกรรมศาสตร์และเทคโนโลย ี
                                        อุตสาหกรรม (จ าแนกตามหน่วยงาน) รายงาน ณ วันท่ี ...................... 
  2.2.2 เงินกองทุนวิจัยและสร้างสรรค์ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลย ี
         อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร ณ วันท่ี ...................... 
  2.2.3 รายงานสรุปยอดเงินคงเหลอืของบัญชีเงินบริจาคค่าเบี้ยประชุมกรรมการ 
           ประจ าคณะฯ 
  2.2.4 การเปิดบัญชีธนาคาร 
  2.2.5 ประกาศมหาวิทยาลัยศลิปากร เรื่อง ก าหนดจ านวนเงินสดเพือ่จ่ายเป็นเงิน 
         สวัสดิการ และหลักเกณฑ์ เงื่อนไข หลักฐานประกอบการเบิกจ่ายเงินค่า 
                                         รักษาพยาบาลส าหรบับุคลากรประจ า พ.ศ. 2560 
         2.3 เรื่องรับทราบด้านวิชาการ 
  2.3.1 รายงานผลการด าเนินงานตามแผนการปรับปรุง/เสนอหลักสูตรของคณะ 
                                        วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอตุสาหกรรม เพื่อให้เป็นไปตามกรอบ 
                                        มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2555 (TQF) ณ วันท่ี...  
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     2.3.2 ก าหนดการปฐมนิเทศนักศกึษาใหม่ประจ าปีการศึกษา 2560 
  2.3.3 สรุปมตสิภามหาวิทยาลยัศลิปากร อนุมัตริายช่ืออาจารย์ที่ปรกึษา 
                                        วิทยานิพนธ์ ดูแลนักศกึษาได้มากกว่า 5 คน  แต่ไม่เกิน 10 คน   
  2.3.4 ก าหนดการเสนอหลักสตูร ที่ครบรอบต้องปรับปรุง ปีการศึกษา 2561 

    2.4 เรื่องรับทราบด้านการบริหาร/บุคคล 
  2.4.1 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากร ว่าด้วยการประชุมและวิธีการด าเนินงาน               
                                        ของสภามหาวิทยาลัยศลิปากร พ.ศ. 2560 
  2.4.2 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากร ว่าด้วยการสรรหาคณบดี พ.ศ. 2560 
  2.4.3 ประกาศมหาวิทยาลัยศลิปากร เรื่อง หลักเกณฑ์การส่งเสรมิการเสนอ 
          ผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ในต่างประเทศ 
  2.4.4 ประกาศมหาวิทยาลัยศลิปากร เรื่อง การแสดงเจตจ านงสุจรติด้าน 
                                        คุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของมหาวิทยาลยั 
  2.4.5 ระเบียบมหาวิทยาลัยศลิปากร ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเลือกตั้ง 
          กรรมการสรรหาผูส้มควรด ารงต าแหน่งคณบดี ประเภทคณาจารย์ประจ า  
                                         และประเภทหัวหนา้ภาควิชา หัวหน้าสาขาวิชาหรือหัวหนา้หน่วยงานท่ี              
                                         เรียกช่ืออย่างอ่ืนท่ีมีฐานะเทียบเท่าภาควิชาหรือสาขาวิชาของคณะ พ.ศ.  
                                         2560 
    2.5 เรื่องรับทราบด้านตรวจสอบและประกันคณุภาพการศึกษา    
  2.5.1 ประกาศมหาวิทยาลัยศลิปากร เรื่อง แนวปฏิบัติเกีย่วกับการด าเนินการ 
         โครงการบริการทางวิชาการ 
  2.5.2 ขั้นตอนการด าเนินงานเพื่อการจัดซื้อจดัจ้างงบลงทุน ประจ าปี 
                                        งบประมาณ พ.ศ. 2561 
  2.5.3 การจัดท างบประมาณรายจา่ยประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ในส่วนท่ี 
          เกี่ยวข้องกบัหน่วยงานในมหาวิทยาลัย 
  2.5.4 University Reprofile Template 
 2.6    เรื่องรับทราบด้านวิจัยและบริการวิชาการ 
  -ไม่มี- 
  2.7 เรื่องรับทราบอื่นๆ 

       2.7.1 เรื่องที่คณะกรรมการประจ าคณะฯ ให้ความเห็นชอบในหลักการให ้
                          ด าเนินการ  
               2.7.2 เรื่องเวียนที่เสนอคณะกรรมการประจ าคณะฯ พิจารณา  
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ระเบียบวำระที่   3  เร่ืองสืบเนื่อง/เร่ืองค้ำงพิจำรณำ 

 3.1 การระดมความคิดเพื่อการด าเนินงานในการปฏิบัติงานตามแผนยุทธศาสตร์คณะ 
      วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (พ.ศ. 2558 – 2561) 
 

ระเบียบวำระที่   4  เร่ืองเสนอเพ่ือพิจำรณำทักท้วง 
  4.1 ด้านหลักสตูร 
       -ไม่มี- 
  4.2 ด้านการเงิน 

      4.2.1  สรุปรายรับและผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ 2560  
                       (ตั้งแต่วันท่ี 1 ตุลาคม 2559 ถึงวันท่ี 30 มิถุนายน 2560)         

              4.2.1.1  งบประมาณรายจา่ยจากเงินรายได้  
              4.2.1.2  งบประมาณแผ่นดิน  
             4.2.1.3  งบประมาณโครงการพิเศษ  
            4.2.1.4  รายงานการเบิกจา่ยเงินกองทุนส่งเสรมิและพัฒนาคณะฯ   
               4.2.1.5  การติดตามและเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจา่ย       
 
ระเบียบวำระที่  5  เร่ืองเสนอเพ่ือพิจำรณำ 
 5.1 ด้านการเงิน 
               5.1.1 เงินทดรองจ่ายของคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ณ วันท่ี ..... 
               5.1.2 ต้นทุนต่อหน่วยหลักสตูร 
 5.2 ด้านวิชาการ 
      5.2.1 ขอแก้ไขคะแนนและผลการศึกษา จ านวน 3 รายวิชา 
     5.2.1.1 รายวิชา 619 211–55 การจัดการโลจิสติกส ์
     5.2.1.2 รายวิชา 615 223-55 กลศาสตร์ของไหล 1 กลุ่มที่ 1 – 3  
     5.2.1.3 รายวิชา 611 322-55 ปฏิบัติการกระบวนการขึ้นรูปและทดสอบ 
               พอลิเมอร ์
      5.2.2 บันทึกความเข้าใจความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวทิยาลัยศลิปากร 
      และโรงเรยีนราชินีบูรณะ 
      5.2.3 บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยศลิปากร 
                                     และ Mississippi State University, United States  

5.3 ด้านการบริหาร/บุคคล 
       5.3.1 เสนอแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาหัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมเคม ี
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คู่มือการปฏิบัติงานการจัดประชุมและรายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร               หน้า 63 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-4- 
         5.3.2 เสนอแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาหัวหน้าภาควิชาวิทยาการและวิศวกรรม  
                                      วัสดุ                              
         5.3.3 ประเมินความต้องการใช้พื้นที่บริการของอาคารศูนย์เรยีนรวมเฉลิมพระเกียรติ                                             
                                       มหาวิทยาลยัศิลปากร วทิยาเขตพระราชวังสนามจันทร ์
                               5.3.4 (ร่าง) แผนกลยุทธ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล  
                                       คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.  
                                       2560 

5.4  ด้านตรวจสอบและประกันคณุภาพการศึกษา 
         5.4.1 สรุปผลการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรทุกระดบั คณะวิศวกรรมศาสตร ์
                                      และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ประจ าปีการศึกษา 2559  
                               5.4.2 ภาควิชาเทคโนโลยีอาหารขอปรับแผนประมาณการใช้จ่ายเงินกองทุน       
                                      ส่งเสริมและพัฒนาคณะวิศวกรรมศาสตรแ์ละเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  
                                      ประจ าปีงบประมาณ 2560 
         5.4.3 ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการและการจัดการขอปรับแผนประมาณการใช้ 

                          จ่ายเงินกองทุนส่งเสรมิและพัฒนาคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี- 
                          อุตสาหกรรม (ป.ตรี) ประจ าปีงบประมาณ 2560 

         5.4.4 รายงานสรุปผลการค านวณต้นทุนผลผลิต   
         5.4.5 รายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อประเมินหนังสือหรือผลงานวิชาการในลักษณะอื่น  
                                       (เพิ่มเตมิ) 
                  5.4.6 สรุปผลการวิเคราะหแ์บบประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาเกี่ยวกับการ 
                 ให้บรกิารและสุนทรียภาพในมิติทางศิลปะและวัฒนธรรมของคณะ 
      วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยอีุตสาหกรรม มหาวิทยาลยัศิลปากร  
                            ประจ าปีการศึกษา 2559 จ าแนกตามสาขาวิชา 
              5.5 ด้านวิจัยและบริการวชิาการ 
      (ไม่มี) 

          5.6 ด้านบัณฑิตศึกษา 
       (ไม่มี)  
                     5.7 วาระลับ 

         5.7.1 ขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ (รองศาสตราจารย์) จ านวน 1 ราย (วาระลับ)  
 

ระเบียบวำระที่ 6  เร่ืองเสนอเพ่ือพิจำรณำเชิงนโยบำย  
 (ไม่มี) 
   

ระเบียบวำระที่ 7 เร่ืองอ่ืนๆ  
 (ไม่มี)  

 

ตัวอย่ำงวำระกำรประชุม หน้ำที่ 4 
 



คู่มือการปฏิบัติงานการจัดประชุมและรายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร               หน้า 64 

 

การจัดท าสรุปเรื่องราวความเป็นมาของเรื่อง รวมทั้งประเด็นที่จะน าเสนอในแต่ละ

วาระการประชุม เพ่ืออ านวยความสะดวกต่อการพิจารณาของคณะกรรมการประจ าคณะฯ และเป็น

ข้อมูลที่จะท าให้ที่ประชุมพิจารณาได้อย่างรอบคอบ ถูกต้องและรวดเร็ว 

  การจัดท าเอกสารประกอบวาระการประชุมที่ดี จะต้องกระชับ ชัดเจน และตรง

ประเด็น หากมีกฏ ระเบียบ พระราชบัญญัติ หรือมติที่เกี่ยวข้อง จะต้องน าเสนอเป็นข้อมูลประกอบการ

พิจารณาด้วย (ดังแสดงตัวอย่างสรุปวาระการประชุม หน้าที่ 1 – 5) ต่อไปนี้ 
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ตัวอย่ำงสรุปวำระกำรประชุม หน้ำที่ 1 
 

ระเบียบวำระกำรประชุม 
คณะกรรมกำรประจ ำคณะวิศวกรรมศำสตร์และเทคโนโลยีอุตสำหกรรม มหำวทิยำลัยศิลปำกร 

คร้ังท่ี  7/2560 
วันอังคำรที ่ 25  กรกฎำคม  2560  

เวลำ 13.00 น. เป็นต้นไป 
ณ ห้องแสดงผลงำน (ท.119) อำคำรคณะวิศวกรรมศำสตร์และเทคโนโลยีอุตสำหกรรม 

 

วำระที่ 2 เร่ืองเสนอเพ่ือทรำบ 
        2.1 เร่ืองท่ีประธำนแจ้งให้ทรำบ 
            2.1.1 แต่งต้ังกรรมกำรประจ ำคณะวิศวกรรมศำสตร์และเทคโนโลยีอุตสำหกรรม ประเภทรองคณบดี 
สรุปเร่ือง เพื่อให้การด าเนินงานของคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
ฉะนั้น อาศัยอ านาจตามความในข้อ 4 ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยคณะกรรมการประจ าคณะ 
พ.ศ. 2559 อธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร จึงได้มีค าสั่งมหาวิทยาลัยศิลปากรที่ 1207/2560 ลงวันที่ 9 
มิถุนายน 2560 แต่งตั้งกรรมการประจ าคณะฯ ประเภทรองคณบดี ดังน้ี 
  1. รองคณบดีฝ่ายวิชาการ 
  2. รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและองค์กรสัมพันธ์ 
  3. รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ 
  4. รองคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษาและการจัดการ 
  ทั้งนี้ ตั้งแต่วันท่ี 19 พฤษภาคม 2560 เป็นต้นไป 

จึงเสนอท่ีประชุมทราบ (รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม)      
 

ข้อกฎหมำยที่เกี่ยวข้อง 
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยคณะกรรมการประจ าคณะ พ.ศ. 2559 ข้อ 4 ระบุว่า 
“ข้อ 4  ในคณะหนึ่ง ให้มีคณะกรรมการประจ าคณะ ประกอบด้วย 

1.1 คณบดี เป็นประธานกรรมการ 
1.2 ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัยที่เสนอโดยคณะ และอธิการบดีแต่งตั้งโดย 

                        ความเห็นชอบของ ก.บ.ม. จ านวน 1 – 3 คน เป็นกรรมการ 
คุณสมบัติและการได้มาซึ่งกรรมการตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามที่ ก.บ.ม. ก าหนด  

                        โดยค านึงถึงการมีส่วนร่วมของคณาจารย์ประจ าในคณะนั้น 
1.3 รองคณบดีที่คณบดีมอบหมายจ านวนไม่เกินสี่คน เป็นกรรมการ...” 

 

 มติท่ีประชุม . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . .  . . . . . 
. . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . .  . . . . . .  
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ระเบียบวำระกำรประชุม 
คณะกรรมกำรประจ ำคณะวิศวกรรมศำสตร์และเทคโนโลยีอุตสำหกรรม มหำวทิยำลัยศิลปำกร 

คร้ังท่ี  7/2560 
วันอังคำรที ่ 25  กรกฎำคม  2560  

เวลำ 13.00 น. เป็นต้นไป 
ณ ห้องแสดงผลงำน (ท.119) อำคำรคณะวิศวกรรมศำสตร์และเทคโนโลยีอุตสำหกรรม 

 
วำระที่ 2 เร่ืองเสนอเพ่ือทรำบ 

2.4 เร่ืองรับทรำบด้ำนกำรบริหำร/บุคคล 
                  2.4.1 ข้อบังคับมหำวิทยำลัยศิลปำกร ว่ำด้วยกำรประชุมและวิธีกำรด ำเนินงำนของสภำ
มหำวิทยำลัยศิลปำกร พ.ศ. 2560  
สรุปเร่ือง ด้วยนายกสภามหาวิทยาลยัศิลปากร ได้ออกข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากร ว่าด้วยการ
ประชุมและวิธีการด าเนินงานของสภามหาวิทยาลยัศิลปากร พ.ศ. 2560 ประกาศ ณ วันท่ี 6 มิถุนายน 2560  

จึงเสนอท่ีประชุมทราบ (รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม)      
 
ข้อกฎหมำยที่เกี่ยวข้อง 

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากร ว่าด้วยการประชุมและวิธีการด าเนินงานของสภา 
มหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. 2560 

      
 มติท่ีประชุม . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . .  . . . . . 
. . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . .  . . . . . .  
 
 

ตัวอย่ำงสรุปวำระกำรประชุม หน้ำที่ 2 
 



คู่มือการปฏิบัติงานการจัดประชุมและรายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร               หน้า 67 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ระเบียบวำระกำรประชุม 
คณะกรรมกำรประจ ำคณะวิศวกรรมศำสตร์และเทคโนโลยีอุตสำหกรรม มหำวทิยำลัยศิลปำกร 

คร้ังท่ี  7/2560 
วันอังคำรที ่ 25  กรกฎำคม  2560  

เวลำ 13.00 น. เป็นต้นไป 
ณ ห้องแสดงผลงำน (ท.119) อำคำรคณะวิศวกรรมศำสตร์และเทคโนโลยีอุตสำหกรรม 

 
วำระที่ 2 เร่ืองเสนอเพ่ือทรำบ 
            2.5 เร่ืองรับทรำบด้ำนตรวจสอบและประกนัคุณภำพกำรศึกษำ    
                  2.5.1 ประกำศมหำวิทยำลัยศิลปำกร เร่ือง แนวปฏิบัติเกี่ยวกับกำรด ำเนินกำรโครงกำรบริกำร
ทำงวิชำกำร 
สรุปเร่ือง ด้วยอธิการบดมีหาวิทยาลัยศลิปากร ได้มปีระกาศมหาวิทยาลัยศลิปากร เรื่อง แนวปฏิบัติ
เกี่ยวกับการด าเนินการโครงการบริการทางวิชาการ ประกาศ ณ วนัที่ 15 มิถุนายน 2560  

จึงเสนอท่ีประชุมทราบ (รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม)                 

 
ข้อกฎหมำยที่เกี่ยวข้อง 
 ประกาศมหาวิทยาลยัศิลปากร เรือ่ง แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการด าเนินการโครงการบริการทาง
วิชาการ ประกาศ ณ วันท่ี 15 มิถุนายน 2560  

      
 มติท่ีประชุม . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . .  . . . . . 
. . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . .  . . . . . .  
 

ตัวอย่ำงสรุปวำระกำรประชุม หน้ำที่ 3 
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ระเบียบวำระกำรประชุม 
คณะกรรมกำรประจ ำคณะวิศวกรรมศำสตร์และเทคโนโลยีอุตสำหกรรม มหำวทิยำลัยศิลปำกร 

คร้ังท่ี  7/2560 
วันอังคำรที ่ 25  กรกฎำคม  2560  

เวลำ 13.00 น. เป็นต้นไป 
ณ ห้องแสดงผลงำน (ท.119) อำคำรคณะวิศวกรรมศำสตร์และเทคโนโลยีอุตสำหกรรม 

 
วำระที่ 5 เร่ืองเสนอเพ่ือพิจำรณำ 
            5.2 ด้ำนวิชำกำร 
                  5.2.2 บันทึกควำมเข้ำใจควำมร่วมมือทำงวิชำกำรระหว่ำงมหำวิทยำลัยศิลปำกรและโรงเรียน
รำชินีบูรณะ 
สรุปเร่ือง ด้วยมหาวิทยาลัยได้เสนอคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรมพิจารณาบันทึกความเข้า
ใจความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยศิลปากรและโรงเรียนราชินีบูรณะ โดยมีเจตนารมณ์ร่วมกันใน
การร่วมมือด้านวิชาการ การวิจัย การพัฒนาคุณภาพการศึกษา พัฒนาบุคลากรทางการศึกษา พัฒนานักเรียน
ของโรงเรียนและนักศึกษาคณะวิชาต่างๆ ของมหาวิทยาลัย และเพื่อให้สามารถขยายความร่วมมือได้ครอบคลุม
ทุกคณะวิชาของมหาวิทยาลัย  

จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา (รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม) 
 

ข้อกฎหมำยที่เกี่ยวข้อง 
-ไม่มี- 

 
ประเด็นพิจำรณำ 
 เสนอพิจารณาให้ความเห็นชอบบนัทึกความเข้าใจความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง
มหาวิทยาลยัศิลปากรและโรงเรียนราชินีบูรณะ และให้ข้อเสนอแนะ เพื่อจักไดด้ าเนินการต่อไป  
 
 มติท่ีประชุม . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . .  . . . . . 
. . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . .  . . . . . .  
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ระเบียบวำระกำรประชุม 
คณะกรรมกำรประจ ำคณะวิศวกรรมศำสตร์และเทคโนโลยีอุตสำหกรรม มหำวิทยำลัยศิลปำกร 

ครั้งที่  7/2560 
วันอังคำรที่  25  กรกฎำคม  2560  

เวลำ 13.00 น. เป็นต้นไป 
ณ ห้องแสดงผลงำน (ท.119) อำคำรคณะวิศวกรรมศำสตร์และเทคโนโลยีอุตสำหกรรม 

 

วำระที่ 5 เรื่องเสนอเพื่อพิจำรณำ 
            5.3  ด้ำนกำรบริหำร/บุคคล 
                   5.3.6 กำรสรรหำผู้สมควรด ำรงต ำแหน่งคณบดีคณะวิศวกรรมศำสตร์และเทคโนโลยีอุตสำหกรรม 
สรุปเรื่อง  ด้วยท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยศิลปากร ครั้งท่ี 13/2560 เมื่อวันอังคารท่ี 4 
กรกฎาคม 2560 ได้แต่งตั้งประธานกรรมการเลือกตั้งกรรมการสรรหาผู้สมควรด ารงต าแหน่งคณบดี ประเภทคณาจารย์
ประจ า และประเภทหัวหน้าภาควิชา หัวหน้าสาขาวิชาหรือหัวหน้าหน่วยงานท่ีเรียกชื่ ออย่างอื่นท่ีมีฐานะเทียบเท่า
ภาควิชาหรือสาขาวิชาของคณะ  โดยตามระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเลือกตั้งกรรมการ
สรรหาผู้สมควรด ารงต าแหน่งคณบดีฯ พ.ศ. 2560 ซ่ึงการได้มาของกรรมการสรรหาคณบดีดังกล่าวก าหนดให้เป็นหน้าท่ี
ของคณะกรรมการเลือกตั้งกรรมการสรรหาผู้สมควรด ารงต าแหน่งคณบดีฯ ซ่ึงประกอบด้วย 

1. คณบดีหรือหัวหน้าหน่วยงานท่ีเรียกชื่ออย่างอื่นท่ีมีฐานะเทียบเท่าคณะซ่ึงไม่ใช่คณบดีของ 
คณะท่ีด าเนินการสรรหาผู้สมควรด ารงต าแหน่งคณบดี ท่ีได้รับการเสนอจาก ก.บ.ม. จ านวนหน่ึงคน เป็นประธาน
กรรมการ 
  2. รองคณบดีของคณะท่ีได้รับการเสนอชื่อจากที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ จ านวนหน่ึงคน 
เป็นกรรมการ 
  3. เลขานุการคณะ เป็นกรรมการ หากคณะไม่มีผู้ด ารงต าแหน่งเลขานุการคณะ หรือผู้ท่ีปฏิบัติ
หน้าท่ีเลขานุการคณะเป็นบุคลากรสายวิชาการ ให้บุคลากรซ่ึงมิใช่คณาจารย์ประจ าของคณะท่ีได้รับการเสนอชื่อจากท่ี
ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ จ านวนหน่ึงคน เป็นกรรมการ 
  4. ให้บุคลากรสายสนับสนุนจ านวนหน่ึงคน ท าหน้าท่ีเลขานุการ และจะให้มีผู้ช่วยเลขานุการจาก
บุคลากรสายสนับสนุนด้วยก็ได้ โดยความเห็นชอบของท่ีประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ 

จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา (รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม) 
 

ข้อกฎหมำยที่เกี่ยวข้อง 
  ระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเลือกตั้งกรรมการสรรหาผู้สมควรด ารง
ต าแหน่งคณบดีฯ พ.ศ. 2560 
 

ประเด็นพิจำรณำ 
เสนอพิจารณากรรมการเลือกตั้งกรรมการสรรหาผู้สมควรด ารงต าแหน่งคณบดีฯ ข้อ 2 และข้อ 4  

เพื่อจักได้ด าเนินการต่อไป 
 
 มติที่ประชุม . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . 

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

. . . . . . . . . . 
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  เมื่อด าเนินการร่างวาระการประชุมและระเบียบวาระการประชุมเสร็จเรียบร้อยแล้ว  

ให้รวบรวมวาระ/ระเบียบวาระการประชุมและเอกสารต้นเรื่องที่เกี่ยวข้องเสนอหัวหน้างาน/เลขานุการ

คณะกรรมการประจ าคณะฯ และเสนอประธานคณะกรรมการประจ าคณะฯ พิจารณาตามล าดับต่อไป 

ขั้นตอนที่ 3. กำรจัดท ำหนังสือ บันทึกเชิญประชุม และใบเซ็นชื่อกำรเข้ำร่วม

ประชุมของคณะกรรมกำรประจ ำคณะฯ 

การเขียนข้อความในจดหมายเชิญประชุม (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประภัสสร ภัทรนาวิก,  

2550 : 126) กล่าวไว้สรุปได้ดังนี้ 

 สิ่งที่ผู้ร่างจดหมายเชิญประชุมจะจัดท าเป็นสิ่งแรก คือ ก าหนดวันประชุมและระเบียบ

วาระการประชุม ผู้ร่างอาจต้องหารือกับประธาน  ตรวจสอบว่าผู้ถูกเชิญประชุมว่างหรือไม่  จองสถานท่ี  

ก าหนดเวลาการประชุม และเขียนจดหมายเชิญประชุม  

 ลักษณะของข้อความในจดหมายเชิญประชุม อาจแบ่งได้เป็น 3 ส่วน คือ 

 1. ส่วนน า เป็นส่วนที่แจ้งให้ทราบถึงเรื่อง ค าข้ึนต้น สิ่งที่ส่งมาด้วย (ถ้ามี) 

 2. ส่วนเนื้อหา เป็นส่วนที่แจ้งให้ทราบเรื่อง อาจกล่าวถึงการก าหนดวันประชุม  

สถานที่ หากมีระเบียบวาระการประชุมจะใส่ไว้เป็นล าดับของเรื่องที่จะประชุมไว้ 

 3. ส่วนท้าย เป็นส่วนที่เน้นจุดประสงค์ของจดหมายเชิญฉบับนั้นๆ ในบางกรณีหาก

ส่วนเนื้อหามิได้กล่าวแจ้งก าหนดวัน เวลา สถานที่ ผู้แจ้งอาจแจ้งไว้ในส่วนท้ายของจดหมายเชิญประชุม

นี้ได ้

3.1  ด าเนินการจัดท าหนังสือเชิญประชุมกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก โดยเสนอ  

ประธานคณะกรรมการประจ าคณะฯ เป็นผู้ลงนามในหนังสือ  
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3.2 จัดท าบันทึกข้อความเชิญประชุมกรรมการประจ าคณะฯ ท่านอ่ืน ซึ่งประกอบด้วยผู้บริหาร 

หัวหน้าภาควิชา ผู้แทนคณาจารย์ประจ าภาควิชา ผู้แทนสายสนับสนุน  เลขานุการคณะกรรมการประจ า

คณะฯ ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการประจ าคณะฯ และผู้สังเกตการณ์ โดยเสนอเลขานุการ

คณะกรรมการประจ าคณะฯ เป็นผู้ลงนามในบันทึกเชิญประชุม (ดังแสดงตัวอย่างหนังสือเชิญประชุม

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก และตัวอย่างบันทึกข้อความเชิญประชุมกรรมการท่านอ่ืนๆ) ต่อไปนี้ 
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ตัวอย่ำงหนังสือเชิญประชุมกรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิภำยนอก 

ที ่อว 8615/            คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
          มหาวิทยาลัยศิลปากร 
          6 ถนนราชมรรคาใน ต าบลพระปฐมเจดีย ์
          อ าเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 73000 
 

             กรกฎาคม   2560 
เรื่อง   ขอเชิญประชุม 
เรียน     .............................................. 
 

     ตามค าสั่งมหาวิทยาลัยศิลปากร  ที่ 159/2560  ลงวันท่ี 24 มกราคม 2560  ได้สั่งแต่งตั้งท่าน
เป็นกรรมการประจ าคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  มหาวิทยาลัยศิลปากร  ตั้งแต่วันที่ 25 
มกราคม 2560 ไปแล้ว นั้น  

ในการนี้  คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  มหาวทิยาลัยศลิปากร  จึงขอเชิญ 
ท่านเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการประจ าคณะฯ ครั้งท่ี 7/2560 ในวันอังคารที่ 25 กรกฎาคม 2560 เวลา 10.00 น. 
เป็นต้นไป  ณ ห้องแสดงผลงาน ท.119  อาคารคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  มหาวิทยาลัย 
ศิลปากร จังหวัดนครปฐม  
 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาเข้าร่วมประชุมฯ จักขอบพระคุณยิ่ง 
 

                     ขอแสดงความนับถือ 
 
 

                               (.......................................................................) 
                                                             คณะวิศวกรรมศาสตรแ์ละเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
                                               มหาวิทยาลัยศิลปากร 
               ประธานคณะกรรมการประจ าคณะฯ 
 
ส านักงานคณบด ี
โทร. 0-3427-0510-2 ต่อ 25135 
โทรสาร 0-3427-0520 
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1. เมื่อเปิดโปรแกรมเชิญประชุมแล้ว คลิ๊กไปทีปุ่่ม start เพ่ือเริ่มต้นการจัดท าบันทึกเชิญประชุม 

2. คลิ๊กไปที่ระบุครั้งที่ประชุม  และพิมพ์ครั้งที่ประชุม  พร้อมตรวจสอบว่าหน้าจอแสดงวันที่

ประชุมถูกต้องหรือไม่ 

3. คลิ๊กไปที่ระบุล าดับที่กรรมการ  และพิมพ์ล าดับที่กรรมการ 
4. คลิ๊กเลือกไปที่ปุ่ม save/print เชิญ   หรือ save/print สังเกตการณ์   หรือ save/print คณบดี  
(ดังแสดงตัวอย่างรูปที่ 4.1) ต่อไปนี้ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตัวอย่ำงบันทึกข้อควำมเชิญประชุมกรรมกำรท่ำนอ่ืนๆ 

 

 

เชิญประชุม

7 (ระบุคร้ังทีป่ระชุม) ระบุล าดับทีก่รรมการ ดูข้อมูลจาก name

ประชุมคร้ังที ่: 7    26 คณะกรรมกำรประจ ำคณะวิศวกรรมศำสตร์และเทคโนโลยีอุตสำหกรรม 

วันที ่: วันอังคารที่ 25 กรกฎาคม 2560 ศธ 6815.01(กปค)/352

เวลา : 13.00 น. เป็นต้นไป

สถานที ่: ห้องแสดงผลงาน (ท.119)

เชิญประชุม และเวียนขอความเห็นชอบ คณะกรรมการประจ าคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม และคณะกรรมการบริหารประจ าคณะฯ

save/print เชิญ

start

save/print สังเกตุ

save/print คณบดี

2. ระบุครั้งที่ประชุม 

 
3.  ระบุล าดับที่กรรมการ 

 

1. คลิ๊ก start 

ประจ าปีท่ีประชมุ 

4. เลือก save/print เชิญ   
 

รูปที่ 4.1 โปรแกรมการจัดท าบันทึกเชิญประชุม 
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5. เมื่อคลิ๊กปุ่ม save/print แล้ว หน้าจอจะแสดงบันทึกข้อความเชิญประชุม และระบบจะ print 
     บันทึกข้อความเชิญประชุม (ดังแสดงตัวอย่างรูปที่ 4.2) ต่อไปนี้ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 4.2 บันทึกข้อความเชิญประชุม 
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 3.3  จัดท าใบเซ็นชื่อการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการประจ าคณะฯ เพ่ือเตรียมไว้

ส าหรับใช้ในวันประชุมคณะกรรมการประจ าคณะฯ (ดังแสดงตัวอย่างใบเซ็นชื่อการเข้าร่วมประชุม

คณะกรรมการประจ าคณะฯ หน้าที่ 1 – 2 ) ต่อไปนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตัวอย่ำงใบเซ็นชื่อกำรเข้ำร่วมประชุมคณะกรรมกำรประจ ำคณะฯ หน้ำที่ 1 

 

ใบเซ็นชื่อกำรเข้ำร่วมประชุมคณะกรรมกำรประจ ำคณะวิศวกรรมศำสตร์และเทคโนโลยีอุตสำหกรรม 
มหำวิทยำลัยศิลปำกร 

คร้ังท่ี  7/2560 
วันอังคำรที่  25  กรกฎำคม  พ.ศ. 2560 

ต้ังแต่เวลำ 13.00 น. เป็นต้นไป 
ณ ห้องแสดงผลงำน (ท.119)  อำคำรคณะวิศวกรรมศำสตร์และเทคโนโลยีอุตสำหกรรม 

 

 

ผู้มาประชุม 
 

1. ..................................... คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอตุสาหกรรม ประธานกรรมการ 
2. ..................................... นายพิชัย อุตมาภินันท ์    กรรมการ 
   ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก) 
3. ..................................... รองคณบดฝี่ายวิชาการ    กรรมการ 
4. ..................................... รองคณบดฝี่ายกิจการนักศึกษาและองค์กรสัมพันธ์  กรรมการ 
5. ..................................... ผู้รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวชิาการ   กรรมการ 
6. ..................................... รองคณบดฝี่ายประกันคณุภาพการศึกษาและการจดัการ กรรมการ 
7. ..................................... หัวหน้าภาควิชาวิทยาการและวิศวกรรมวสัด ุ  กรรมการ 
8. ..................................... หัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร   กรรมการ 
9. ..................................... หัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ   กรรมการ 
10. ..................................... หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการและการจดัการ กรรมการ 
11. ..................................... หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล   กรรมการ 
12. ..................................... หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมเคม ี   กรรมการ 
13. ..................................... หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า   กรรมการ 
14. ..................................... ผู้อ านวยการศูนย์ความเป็นเลศิและนวัตกรรม-  กรรมการ 

ทางด้านวิศวกรรมและเทคโนโลย ี
15. ................................... ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. บุศรินทร ์เฆษะปะบตุร  กรรมการ 
   (ผู้แทนคณาจารย์ประจ า ภาควิชาวิทยาการและวิศวกรรมวัสดุ) 
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16. ................................... อาจารย์ ดร.พรศรี เจรญิพานิช   กรรมการ 

(ผู้แทนคณาจารย์ประจ า ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร) 

17. ................................... ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. รุจิกาญจน์ นาสนิท  กรรมการ 

   (ผู้แทนคณาจารย์ประจ า ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ) 

18. ................................... อาจารย์ ดร.วรฤทัย ชูเทียร    กรรมการ 

   (ผู้แทนคณาจารย์ประจ า ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการและการจดัการ) 

19. ................................... อาจารย์ ดร. ณัฐวุฒิ ธาราวด ี    กรรมการ 

   (ผู้แทนคณาจารย์ประจ า ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล) 

20. ................................... อาจารย์ ดร.มัทรี เติมตะนันทน ์   กรรมการ 

   (ผู้แทนคณาจารย์ประจ า ภาควิชาวิศวกรรมเคมี) 

21. ................................... อาจารย์ ดร. ภมร ศิลาพันธ ์    กรรมการ 

   (ผู้แทนคณาจารย์ประจ า ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า) 

22. ................................... นางศรีอัมพร ปลั่งสุวรรณ    กรรมการ 

   (ผู้แทนสายสนับสนุน) 

23. ..................................... เลขานุการคณะฯ     เลขานุการ 

24. ..................................... หัวหน้างานบริหารและธรุการ              ผู้ช่วยเลขานุการ 

25. .................................... นางสาววรรณนภา  เอี่ยมมาธสุร             ผู้ช่วยเลขานุการ 

 

ผู้เข้าร่วมประชุม 

1. ..................................... 

2. .....................................  

       ขอรับรองว่ำมีผู้เข้ำประชุม   จ ำนวน  ………………………  คน 

            ………………………………………………………… 
                    (นางทองทิพย์  อยู่พะเนียด) 
                                เลขานุการคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอตุสาหกรรม 
            เลขานุการคณะกรรมการประจ าคณะฯ  
 

ตัวอย่ำงใบเซ็นชื่อกำรเข้ำร่วมประชุมคณะกรรมกำรประจ ำคณะฯ หน้ำที่ 2 
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               ขั้นตอนที่ 4. กำรรวบรวมและจัดท ำเอกสำรประชุม 

 1. เมื่อประธานคณะกรรมการประจ าคณะฯ ลงนามหนังสือเชิญประชุม และเลขานุการ

คณะกรรมการประจ าคณะฯ ลงนามบันทึกเชิญประชุมคณะกรรมการประจ าคณะฯ แล้ว จึงด าเนินการ

รวบรวมและจัดท าชุดเอกสารประชุม  

 ความส าคัญของเอกสารการประชุม  

 ในการประชุมทุกครั้ง เรื่องเอกสารการประชุมจะมีความส าคัญมาก (อนัญญา สิทธิอ านวย,  

2538 : 419) กล่าวไว้ว่า “เอกสารการประชุมถือเป็นหัวใจของการประชุม และเป็นสิ่งที่ผู้จัดประชุมต้อง 

เตรียมการไม่ว่าจะเป็นการประชุมแบบใด การพิจารณาว่าควรจัดเตรียมเอกสารการประชุมชนิดใดบ้าง

นั้น ขึ้นอยู่กับรูปแบบของการประชุม” 

 2. ด าเนินการจัดเรียงเอกสารประชุม ตามล าดับดังนี้ 

2.1 หน้าแรก หนังสือหรือบันทึกเชิญประชุม 

 2.2 วาระการประชุม 

     2.3 ระเบียบวาระการประชุมพร้อมแนบเอกสารประกอบที่เก่ียวข้อง  

โดยจัดเรียงวาระการประชุม  (ดังแสดงตัวอย่างรูปที่ 4.3) ต่อไปนี้ 
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รูปที่ 4.3 การจัดเรียงเอกสารประชุม 
(ก) จัดเรียงเอกสารส่วนต้น 
(ข) จัดเรียงเอกสารส่วนท้าย 
(ค) จัดเรียงเอกสารทั้งหมด 

 

                  

(ก)                                                             (ข) 

 

(ค) 
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           3. เมื่อจัดชุดเอกสารประชุมคณะกรรมการประจ าคณะฯ เสร็จแล้วตามจ านวนคณะกรรมการฯ  

จึงด าเนินการติดลิ้นเอกสารตามวาระการประชุม (ดังแสดงตัวอย่างรูปที่ 4.4) ต่อไปนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(ข) 

(ก) 

รูปที่ 4.4  การติดลิ้นเอกสารตามวาระการประชุม 
(ก) ติดสิ้นเรียงเอกสารประชุม 
(ข) การติดลิ้นเอกสารเสร็จสมบูรณ์ 
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 4. การด าเนินการจัดท าเล่มเอกสารประชุมคณะกรรมการประจ าคณะฯ โดยการเจาะรู

เอกสารด้านซ้ายมือ เพ่ือเข้าเล่มและรัดเอกสารประชุมด้วยลิ้นแฟ้ม (ดังแสดงตัวอย่างรูปที่ 4.5) ต่อไปนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 5. หากมีซองเอกสารประชุมวาระลับ ต้องด าเนินการใส่เอกสารวาระลับในซองพร้อมปิด

ผนึกซองเอกสารประชุมวาระลับ (ดังแสดงตัวอย่างรูปที่ 4.6) ต่อไปนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 4.6 การจัดซองเอกสารประชุมวาระลับ 

รูปที่ 4.5  การจัดท าเล่มเอกสารประชุม 
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 6.  ด าเนินการน าเล่มเอกสารประชุม ตามข้อ 4 หรือเอกสารที่เกี่ยวข้อง  พร้อมซองเอกสาร

วาระลับ ตามข้อ 5 เตรียมใส่ซองประชุม (ดังแสดงตัวอย่างรูปที่ 4.7) ต่อไปนี้  

 

 

 

 

 

 

 

 

 7. น าเอกสารตามข้อ 6 ใส่ซองน้ าตาลซองใหญ่ ปิดผนึกซองพร้อมจ่าหน้าซองถึงต าแหน่ง

หรือชื่อกรรมการแต่ละท่าน โดยควรระมัดระวังให้ใส่ชุดเอกสารประชุมที่มีหน้าหนังสือเชิญประชุมและ

การจ่าหน้าซองเอกสารประชุมให้ชื่อตรงกันด้วย (ดังแสดงตัวอย่างรูปที่ 4.8) ต่อไปนี้ 

 

 

 

 

 

 

 รูปที ่4.8 การปิดผนึกซองเอกสารประชุม 

รูปที่ 4.7 เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการประชุม  
(ก) เอกสารประชุม 
(ข) เอกสารที่เกี่ยวข้อง 
(ค) ซองเอกสารวาระลับ 

 

     

(ก) (ข) (ค) 
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 8. การจัดชุดเอกสารประชุมเสร็จสมบูรณ์ เตรียมจัดส่งให้กรรมการทุกท่าน ดังนี้ 

     8.1 ให้เจ้าหน้าที่ลงสมุดส่งเอกสารและน าเอกสารไปส่งแก่กรรมการทุกท่าน โดยผ่าน

การรับเรื่องจากภาควิชา  (ดังแสดงตัวอย่างรูปที่ 4.9) ต่อไปนี้ 

     8.2 ส าหรับเอกสารประชุมคณะกรรมการประจ าคณะฯ ในส่วนของกรรมการ

ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ต้องน าไปส่งให้ที่หน่วยงานของผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก โดยการประสานงานกับ

ทางฝ่ายเลขานุการของผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 4.9  เอกสารประชุมเสร็จสมบูรณ ์
                     (ก) ซองเอกสารประชุม 
                     (ข) การรวมเอกสารประชุม 
                     (ค) เอกสารประชุมเสร็จ 

 

         

                                   

 

(ก) 

(ข)

) 

(ค) 
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ขั้นตอนที่ 5. กำรจัดท ำเอกสำรประชุมเพื่อเข้ำสู่ระบบประชุมอิเล็กทรอนิกส์ 
(e-Meeting) มหำวิทยำลัยศิลปำกร 

 
5.1 ด าเนินการสแกนเอกสารประชุม เป็นไฟล์ PDF  

5.2 การจัดท าเอกสารประชุมเพ่ือเข้าสู่ระบบประชุมอิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting)  

โดยประกอบด้วยขั้นตอนการจัดท าเอกสารประชุม การตรวจสอบข้อมูลเอกสารประชุม การระบุรายชื่อ

ผู้มีสิทธิ์เข้าประชุม และการดูวาระการประชุมในระบบประชุมอิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting)   

                    

                • ขั้นตอนกำรจัดท ำเอกสำรประชุมเพื่อเข้ำสู่ระบบประชุมอิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting) 

      5.2.1 เข้าเว็บไซต์ http://demo.council.su.ac.th/enmeeting/admin.php  

เพ่ือเข้าสู่ระบบประชุมเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting)  (ดังแสดงตัวอย่างรูปที่ 4.10) ต่อไปนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 4.10 เว็บไซต์เข้าสู่ระบบประชุมเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting) 
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     5.2.2 เมื่อเข้าเว็บไซต์แล้ว จะปรากฎหน้าจอลงชื่อเข้าใช้   คลิ๊กระบุชื่อผู้ใช้

และรหัสผ่านของผู้ดูแลระบบ  แล้วคลิ๊กไปที่แถบ “ลงชื่อเข้าใช้” แต่ถ้าต้องการยกเลิกการเข้าใช้ระบบ

ประชุมเล็กทรอนิกส์ ให้คลิ๊กท่ียกเลิก (ดังแสดงตัวอย่างรูปที่ 4.11) ต่อไปนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.2.3  เมื่อเข้าระบบประชุมเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting) แล้ว  จะปรากฎ

หน้าจอหน้าหลักระบบจัดการการประชุม ให้คลิ๊กไปที่ “เพ่ิมลบการประชุม” (ดังแสดงตัวอย่างรูปที่ 

4.12) ต่อไปนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 4.11 การลงชื่อเข้าใช้ระบบประชุมเล็กทรอนิกส์ 

รูปที่ 4.12 หน้าหลักระบบจัดการการประชุม 

พิมพช่ื์อผู้ใช้ 

พิมพ์รหัสผ่าน 

คลิ๊กเพิ่มลบการประชุม 



คู่มือการปฏิบัติงานการจัดประชุมและรายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร               หน้า 85 

 

 5.2.4 เมื่อคลิ๊กเพ่ิมลบการประชุม จะปรากฎหน้าจอเพ่ิมลบการประชุม  ให้
เลือก 

❶ ประเภทการประชุม “คณะกรรมการประจ าคณะวิศวกรรมศาสตร์ 
และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม”  
                           ❷ ครั้งที่ประะชุม 
                           ❸ ประจ าปีที่ประชุม  

 โดยคลิ๊กที่เครื่องหมายสามเหลี่ยม  และคลิ๊กบันทึก  แต่ถ้าต้องการลบ

ประเภทการประชุม ครั้งที่ และประจ าปีประชุม ให้คลิ๊กลบการประชุม (ดังแสดงตัวอย่างรูปที่ 4.13) 

ต่อไปนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                           

   

 

 

รูปที่ 4.13 สร้างประเภท ครั้งที่ และประจ าปีที่ประชุม 

คลิ๊ก❶ 

คลิ๊ก❷ 

คลิ๊ก❸ 
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   5.2.5 เมื่อสร้างประเภท ครั้งที่ และประจ าปีประชุมแล้ว  ย้อนกลับไปหน้า

หลักระบบจัดการการประชุม คลิ๊ก “เพ่ิมลบวาระประชุม” (ดังแสดงตัวอย่างรูปที่ 4.14) ต่อไปนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   5.2.6 เมื่อคลิ๊กเพ่ิมลบวาระประชุม จะปรากฎหน้าจอล าดับการประชุม  ให้

คลิ๊กท่ีเครื่องหมายสามเหลี่ยม เลือกล าดับการประชุม (ดังแสดงตัวอย่างรูปที่ 4.15) ต่อไปนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

คลิ๊กเพิ่มลบวาระประชุม 

 

รูปที่ 4.14 เพ่ิมลบวาระประชุม 

คลิ๊ก/เลือกล าดับการประชุม 
รูปที่ 4.15 เลือกล าดับการประชุม 
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  5.2.7 เมื่อคลิ๊กเลือกล าดับการประชุม จะปรากฎหน้าจอเพ่ิมวาระใหม่  แล้วให้คลิ๊กท่ี

แถบ  “เพ่ิมวาระใหม”่ (ดังแสดงตัวอย่างรูปที่ 4.16) ต่อไปนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
คลิ๊กเพิ่มวาระใหม ่

 
รูปที่ 4.16 เพ่ิมวาระใหม่ 
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5.2.8 เมื่อคลิ๊กเพ่ิมวาระใหม่แล้ว   เลือกทีแ่ถบ “เป็นวาระหลัก” และคลิ๊กท่ี

เครื่องหมายสามเหลี่ยม พร้อมเลือกวาระการประชุมหลัก คือ 

   - 1. เรื่องพิจารณารับรองรายงานการประชุม 

   - 2. เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 

   - 3. เรื่องสืบเนื่อง/เรื่องค้างพิจารณา 

   - 4. เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณาทักท้วง 

   - 5. เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา 

   - 6. เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณาเชิงนโยบาย 

   - 7. เรื่องอ่ืนๆ  

(ดังแสดงตัวอย่างรูปที่ 4.17) ต่อไปนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

คลิ๊กวาระหลัก 

 
รูปที่ 4.17 เลือกวาระการประชุมหลัก 
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   5.2.9 เมื่อเลือกวาระการประชุมหลักแล้ว  ให้คลิ๊กเลือกล าดับวาระย่อย     

(ดังแสดงตัวอย่างรูปที่ 4.18) ต่อไปนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.2.10 เมื่อเลือกล าดับวาระย่อยแล้ว ให้คลิ๊กและระบชุื่อวาระการประชุม       
(ดังแสดงตัวอย่างรูปที่ 4.19) ต่อไปนี้ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คลิ๊กล าดับวาระ

 

คลิ๊ก/ระบุชื่อวาระ 

 

รูปที่ 4.18 เลือกล าดับวาระย่อย 

รูปที่ 4.19 ชื่อวาระการประชุม 
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5.2.11 เมื่อระบุชื่อวาระการประชุมแล้ว ให้คลิ๊กที่สรุปวาระ และระบุ 

รายละเอียดสรุปวาระการประชุม  (ดังแสดงตัวอย่างรูปที่ 4.20) ต่อไปนี้ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 4.20 สรุปวาระการประชุม 

คลิ๊กและระบสุรุปวาระการประชุม 
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5.2.12 เมื่อระบุสรุปวาระการประชุมแล้ว ให้คลิ๊กประเด็นพิจารณา และพิมพ์ระบุ 

ข้อมูลประเด็นพิจารณาในวาระการประชุมนั้นๆ  เพ่ือเสนอคณะกรรมการพิจารณา  (ดังแสดงตัวอย่าง

รูปที่ 4.21) ต่อไปนี้  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 4.21 ประเด็นพิจารณา 

ระบุประเด็นพิจารณา 
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5.2.13 เมื่อระบุข้อมูลประเด็นพิจารณาในวาระการประชุมนั้นๆ แล้ว ให้ด าเนินการ 
ดังนี้ 

        ❶ เลือกไฟล์แนบเอกสารประชุม เพ่ือเข้าสู่ระบบประชุมอิเล็กทรอนิกส์ โดย 

คลิ๊กท่ีแถบ “เลือกไฟล์” จะขึ้นหน้าไฟล์เอกสาร แล้วคลิ๊ก open หากต้องการยกเลิก ให้คลิ๊ก cancel 

        ❷ เมื่อเลือกไฟล์แล้ว  คลิ๊กที่แถบ “เพ่ิมไฟล์แนบ”   

(ดังแสดงตัวอย่างรูปที่ 4.22) ต่อไปนี้  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 4.22 เลือกไฟล์แนบเอกสารประชุม 

❶ เลือกไฟล์แนบ ❷ คลิ๊กเพ่ิมไฟล์แนบ 
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             5.2.14 เมื่อเพ่ิมไฟล์แนบเอกสารประชุมแล้ว ให้คลิ๊กไปที่ปุ่ม “บันทึกวาระ 

การประชุม” (ดังแสดงตัวอย่างรูปที่ 4.23) ต่อไปนี้  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 4.23 บันทึกวาระการประชุมในระบบประชุมอิเล็กทรอนิกส์ 

คลิ๊กบันทึกวาระการประชุม 
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                      • ขั้นตอนกำรตรวจสอบข้อมูลเอกสำรประชุมในระบบประชุมอิเล็กทรอนิกส์  

(e-Meeting)  
   5.2.15 เมื่อจัดท าเอกสารประชุมเพ่ือเข้าสู่ระบบประชุมอิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting)  

ครบทุกวาระการประชุมเสร็จแล้ว สามารถตรวจสอบข้อมูลเอกสารประชุมทั้งหมดในระบบประชุม

อิเล็กทรอนิกส์ว่าครบถ้วนถูกต้องหรือไม่  โดยพิจารณาการจัดเรียงตามวาระการประชุม  (ดังแสดง

ตัวอย่างรูปที่ 4.24)  ต่อไปนี้  

 

 

 

 

 

 

ตรวจสอบข้อมลูเอกสาร 
ในระบบประชุมอิเล็กทรอนิกส์   

รูปที่ 4.24 การตรวจสอบข้อมูลเอกสารประชุมในระบบประชุมอิเล็กทรอนิกส์ 
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  5.2.16 เมื่อได้ด าเนินการตรวจสอบข้อมูลเอกสารประชุมในระบบประชุม

อิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting) แล้ว   

                                        1) หากมีข้อแก้ไข หรือต้องการเพิ่มเติมข้อมูลเอกสารประชุม หรือไฟล์

แนบเอกสารประชุมใดๆ  สามารถเข้าไปแก้ไข หรือเพ่ิมเติมได้   โดยให้คลิ๊กที่ปุ่ม                แล้ว

ด าเนินการแก้ไขหรือเพ่ิมเติมข้อมูลเอกสารประชุมตามขั้นตอนข้อ 5.2.8 – 5.2.14 ที่กล่าวมาข้างต้น 

หรือ 

           2) ต้องการลบเอกสารประชุม ซึ่งจากรูปตัวอย่างที่จะแสดงด้านล่างนี้ 

มีการจัดท าล าดับหัวข้อวาระการประชุมซ้ า เป็นต้น  ให้คลิ๊กที่ปุ่ม                       (ดังแสดงตัวอย่างรูปที่ 

4.25)  ต่อไปนี้  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 4.25 การแก้ไข หรือเพ่ิมเติม หรือลบข้อมูลเอกสารประชุม 

คลิ๊กแก้ไข หรือเพิ่มเติม 

 

คลิ๊กลบ 
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                             • ขั้นตอนกำรระบุรำยชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ำประชุมในระบบประชุมอิเล็กทรอนิกส์ 

(e-Meeting)  
 
          5.2.17 การเพ่ิมลบรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ

วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรมในระบบการประชุมอิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting)  ให้คลิ๊กที่

แถบ “เพ่ิมลบผู้ร่วมประชุม” (ดังแสดงตัวอย่างรูปที่ 4.26)  ต่อไปนี้  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คลิ๊กเพิ่มลบผูร้่วมประชุม

ประชุม 

รูปที่ 4.26 การเพ่ิมลบผู้ร่วมประชุม 
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  5.2.18 เมื่อคลิ๊กเพ่ิมลบผู้ร่วมประชุมแล้ว จะปรากฎหน้าจอรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้า

ประชุม ให้คลิ๊กเพ่ิมผู้ใช้ใหม่ (ดังแสดงตัวอย่างรูปที่ 4.27)  ต่อไปนี้  

 

 

 

 

 

 

 

 

  5.2.19 เมื่อเพ่ิมผู้ใช้ใหม่แล้ว  ให้คลิ๊กชื่อ-นามสกุล โดยระบุชื่อนามสกุลจริง 

และต้องเช็คตัวสะกดให้ถูกต้อง  คลิ๊กชื่อผู้ใช้ โดยระบุชื่อผู้ใช้เป็นภาษาอังกฤษ   คลิ๊กรหัสผ่าน                       

และคลิ๊กที่แถบ “เพ่ิมผู้เข้าร่วมประชุมใหม่” (ดังแสดงตัวอย่างรูปที่ 4.28)  ต่อไปนี้  

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 4.27 รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าประชุม 

คลิ๊กเพิ่มผู้ใช้ใหม่ 

 

ระบุชื่อ-
นามสกุล 

ระบุ
รหัสผ่าน 

ระบุ 
ชื่อผู้ใช้ 

รูปที่ 4.28 เพ่ิมผู้เข้าร่วมประชุมใหม่ 
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                 5.2.20 เมื่อเพ่ิมผู้เข้าร่วมประชุมใหม่แล้ว จะปรากฎหน้าจอรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้า

ประชุม หากต้องการแก้ไขรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าประชุม  ให้คลิ๊กแถบ “แก้ไข” หรือลบรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้า

ประชุม ให้คลิ๊กแถบ “ลบ” (ดังแสดงตัวอย่างรูปที่ 4.29)  ต่อไปนี้  
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 4.29 แสดงภาพหน้าจอการแก้ไข หรือลบรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าประชุม   

คลิ๊กแก้ไข คลิ๊กลบ 
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  5.2.20.1 กรณีต้องการแก้ไขรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าประชุม   

                                          เมื่อคลิ๊กที่แถบแก้ไขแล้ว จะขึ้นข้อความว่า “แก้ไขผู้ใช้ ...” ให้คลิ๊ก

และระบุรายละเอียดที่ต้องการแก้ไขตามล าดับ คือ 

1) ชื่อบัญชี 

2) ชื่อ-นามสกุล 

3) รหัสผ่านใหม่ 

             แล้วคลิ๊กท่ีแถบ “แก้ไขข้อมูล” (ดังแสดงตัวอย่างรูปที่ 4.30)  ต่อไปนี้  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คลิ๊กและระบุรายละเอียด 
ท่ีต้องการแก้ไขตามล าดับ 

รูปที่ 4.30  การแก้ไขรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าประชุม   
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  5.2.20.2 กรณีต้องการลบรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าประชุมให้เป็นปัจจุบัน   

                            เมื่อคลิ๊กที่แถบลบแล้ว จะขึ้นข้อความว่า “ต้องการลบผู้เข้าร่วมการ

ประชุม E-Meeting ...(ชื่อ)… ออกจากระบบหรือไม่” ถ้าต้องการให้คลิ๊กที่แถบ “ตกลง” และหาก

ต้องการยกเลิก ให้คลิ๊กท่ีแถบ “ยกเลิก” (ดังแสดงตัวอย่างรูปที่ 4.31)  ต่อไปนี้  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 4.31  การลบรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าประชุมให้เป็นปัจจุบัน 

คลิ๊กตกลง  
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                      • ขั้นตอนกำรดูวำระกำรประชุมในระบบกำรประชุมอิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting) 

         5.2.21 คณะกรรมการประจ าคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

สามารถเข้าไปดูวาระการประชุมได ้2 ช่องทาง ดังนี้ 

                                  5.2.21.1 คณะกรรมการประจ าคณะฯ เข้าไปดูวาระการประชุมไดท้ี่เว็บไซต์ 

http://portal.su.ac.th โดยระบุ username และ password ของตนเองได้ทันท ีโดยมีขั้นตอนดังนี้ 

                         1) เมื่อเข้าเว็บไซต์ http://portal.su.ac.th โดยระบุ username และ 

password ของตนเองแล้ว จะปรากฎหน้าจอ SU Web Portal ให้คลิ๊กที่ e-Meeting Faculty of 

Engineering (ดังแสดงตัวอย่างรูปที่ 4.32)  ต่อไปนี้  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

คลิ๊ก e-Meeting  
Faculty of Engineering 

รูปที่ 4.32   การเข้าไปดูวาระการประชุมที่เว็บไซต์ http://portal.su.ac.th 
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   2) เมื่อคลิ๊กที่ e-Meeting Faculty of Engineering แล้ว จะปรากฎ
หน้าจอ SUEN e-Meeting ค้นหาการประชุม วาระการประชุม ให้คลิ๊กเลือกการประชุมที่ “กรรมการ
ประจ าคณะ” และคลิ๊กเลือกครั้งการประชุมที่ “หัวข้อการประชุม” (ดังแสดงตัวอย่างรูปที่ 4.33)  
ต่อไปนี้ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

❷คลิ๊กครั้งการประชุม ❶ คลิ๊กการประชุม 

รูปที่ 4.33 ค้นหาการประชุม 
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   3) เมื่อคลิ๊กเลือกการประชุมกรรมการประจ าคณะ และคลิ๊กเลือก  
ครั้งการประชุมแล้ว จะปรากฎหน้าจอ “วาระการประชุม การประชุมกรรมการคณะวิศวกรรมศาสตร์ฯ       
ครั้งที่...” (ดังแสดงตัวอย่างรูปที่ 4.34)  ต่อไปนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

คลิ๊กดูเอกสารประชุมตามวาระ 

รูปที่ 4.34 แสดงภาพหน้าจอวาระการประชุมกรรมการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ฯ ครั้งที่... 
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      4) เมื่อคลิ๊กวาระการประชุมแล้ว จะปรากฎหน้าจอ “ระเบียบวาระท่ี ...” 
ให้คลิ๊กเลือกดูเอกสารประชุม คือ 
   4.1) สรุปวาระ  

   4.2) ประเด็นพิจารณา  

   4.3) ไฟล์ที่แนบมาด้วย  

 
         4.1) การเลือกดูเอกสารประชุม ในส่วนสรุปวาระ (ดังแสดงตัวอย่างรูปที่ 4.35) ต่อไปนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

รูปที่ 4.35 การเลือกดูเอกสารประชุม ในส่วนสรุปวาระ 

คลิ๊กสรุปวาระ 
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          4.2) การเลือกดูเอกสารประชุม ในส่วนประเด็นพิจารณา (ดังแสดงตัวอย่างรูปที่ 4.36) ต่อไปนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

           4.3) เลือกดูเอกสารประชุม ในส่วนไฟล์ที่แนบมาด้วย (ดังแสดงตัวอย่างรูปที่ 4.37) ต่อไปนี้  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

รูปที่ 4.36 การเลือกดูเอกสารประชุม ในส่วนประเด็นพิจารณา 

รูปที่ 4.37 การเลือกดูเอกสารประชุม ในส่วนไฟล์ที่แนบมาด้วย 

คลิ๊กประเด็นพิจารณา 

คลิ๊กไฟล์ที่แนบมาด้วย 
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  5) เมื่อเลือกดูเอกสารประชุมแล้ว หากต้องการกลับไปวาระประชุมก่อนหน้า  

ให้คลิ๊ก “กลับไปวาระก่อนหน้า”  หรือกลับไปหน้าแสดงวาระประชุม  ให้คลิ๊ก “กลับไปหน้าแสดง

วาระ”  หรือไปดูวาระประชุมถัดไป ให้คลิ๊ก “ไปดูวาระถัดไป” ในส่วนล่างของหน้าจอเอกสารประชุม 

(ดังแสดงตัวอย่างรูปที่ 4.38) ต่อไปนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

รูปที่ 4.38 การดูเอกสารประชุมวาระก่อนหน้า หรือหน้าแสดงวาระ หรือดูวาระถัดไป 

คลิ๊กการดูเอกสาร 
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         5.2.21.2 คณะกรรมการประจ าคณะฯ สามารถเข้าไปดูวาระประชุมในระบบประชุม

อิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting) ระหว่างการประชุมได้ที่ เว็บไซต์  http://demo.council.su.ac.th/ 

enmeeting /mobilemeeting.php  โดยเลือกคลิ๊กที่ “ดูเฉพาะข้อความ” หรือคลิ๊กที่ “ดูไฟล์วาระ” 

ดังนี้ 
 

                                 1) การเลือกดูเอกสารประชุม เฉพาะข้อความ (ดังแสดงตัวอย่างรูปที่ 4.39)  
ต่อไปนี้  
 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 4.39 การเลือกดูเอกสารประชุม เฉพาะข้อความ 

คลิ๊กดูเฉพาะข้อความ 
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                  2) การเลือกดูเอกสารประชุมดูไฟล์วาระ”  (ดังแสดงตัวอย่างรูปที่ 4.40)  
ต่อไปนี้  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 4.40 การเลือกดูเอกสารประชุม ดูไฟล์วาระ 

คลิ๊กดไูฟล์วาระ 
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 ขั้นตอนที่ 6. กำรประสำนงำนเตรียมห้องประชุม/อุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์/อำหำรว่ำง 

ฯลฯ 

 ด าเนินการเตรียมจัดประชุมคณะกรรมการประจ าคณะฯ ดังต่อไปนี้ 

 6.1 ประสานงานแจ้งเจ้าหน้าที่ฝ่ายเตรียมห้องประชุมให้จัดเตรียมโต๊ะ – เก้าอ้ี ให้เพียงพอ

ต่อจ านวนกรรมการ และเผื่อไว้บางส่วน กรณีมีการเชิญหรือแจ้งให้ผู้ที่เกี่ยวข้องนอกเหนือจากกรรมการ

เข้าไปชี้แจง หรือร่วมรับฟังในห้องประชุม ประสานงานการเปิด –  ปิดห้องประชุมตามวันและเวลาการ

ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะฯ โดยจะเป็นการแจ้งล่วงหน้าตั้งแต่ต้นปีปฏิทินการประชุมพร้อมให้

ตารางการประชุมแก่เจ้าหน้าที่ (ดังแสดงตัวอย่างรูปที่ 4.41) ต่อไปนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 4.41  การเตรียมห้องประชุม 
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6.2 ประสานงานนายช่างเตรียมอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ส าหรับใช้ในการประชุม 

คณะกรรมการประจ าคณะฯ เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องฉายแผ่นทึบ จอโปรเจคเตอร์ เครื่องเสียง  

ไมค์ประชุม เป็นต้น (ดังแสดงตัวอย่างรูปที่ 4.42) ต่อไปนี้ 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  

 

 

 รูปที่ 4.42 การเตรียมอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ในห้องประชุม 
(ก) เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องฉายแผ่นทึบ ไมค์ประชุม 

(ข) จอโปรเจคเตอร์ 

(ค) เครื่องเสียง 

(ก) (ข) 

(ค) 
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  6.3 ประสานงานเจ้าหน้าที่ฝ่ายเตรียมอาหารเลี้ยงรับรองการประชุม ตามจ านวน

กรรมการและผู้ทีป่ระธานคณะกรรมการประจ าคณะฯ เชิญให้เข้าประชุมในครั้งนั้นๆ  

        6.3.1 ประสานงานการยืมเงินทดรองจ่ายจากงานคลังและพัสดุ เพ่ือใช้ส าหรับ

ค่าอาหารเลี้ยงรับรองการประชุม โดยจัดพิมพ์สัญญายืมเงินทดรองจ่าย หน้าที่ 1 – 2 จ านวน 3 ฉบับ 

(ดังแสดงตัวอย่างรูปที่ 4.43 – 4.44) ต่อไปนี้ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 4.43  สัญญาการยืมเงินทดรองจ่าย หน้าที่ 1 
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รูปที่ 4.44  สัญญาการยืมเงินทดรองจ่าย หน้าที่ 2 



คู่มือการปฏิบัติงานการจัดประชุมและรายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร               หน้า 113 

 

   6.3.2 เมื่อจัดพิมพ์สัญญาการยืมเงินทดรองจ่ายเสร็จแล้ว ผู้ยืมลงนามผู้ยืม 

แล้วเสนอหัวหน้างานลงนามเป็นผู้ให้ความเห็นชอบให้ยืมเงินนี้ได้ แล้วรอรับเงินโอนเข้าบัญชีผู้ยืมจาก

งานคลังและพัสดุ  โดยหากงานคลังและพัสดุได้ด าเนินการโอนเงินให้แล้ว งานคลังและพัสดุจะน าส าเนา

สัญญาการยืมเงินทดรองจ่าย ใหผู้้ยืมเก็บไว้ 1 ฉบับ 

   6.3.3 ด าเนินการถอนเงินจากบัญชีเงินฝากธนาคารที่ได้รับโอน แล้วน าเงินยืม

ทดรองจ่ายดังกล่าว ให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายเตรียมอาหารเลี้ยงรับรองการประชุมไปจัดซื้ออาหารว่างส าหรับ

การประชุม  แล้วรวบรวมใบเสร็จรับเงินที่ได้รับจากหน่วยงานภายนอกอย่างน้อยต้องมีรายการ

ดังต่อไปนี้ ตามความในข้อ 8 แห่งระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากร ว่าด้วยหลักเกณฑ์ อัตราจ่าย เงื่อนไข

และวิธีการในการเบิกจ่ายเงินงบประมาณของมหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. 2562 ที่ระบุว่า 

   “ข้อ 8 ใบเสร็จรับเงินที่ได้รับจากหน่วยงานภายนอกอย่างน้อยต้องมีรายการ

ดังต่อไปนี้ 

(1) ชื่อ สถานที่อยู่หรือที่ท าการของผู้รับเงิน 

(2) วัน เดือน ปี ที่รับเงิน 

(3) รายการแสดงการรับเงินระบุว่าเป็นค่าอะไร 

(4) จ านวนเงินทั้งตัวเลขและตัวอักษร 

(5) ลายมือชื่อของผู้รับเงิน 

   กรณีที่ใบเสร็จรับเงินซึ่งมีรายการไม่ครบถ้วนตามที่ก าหนดไว้ในวรรคหนึ่ง 

หรือซึ่งตามลักษณะไม่อาจเรียกใบเสร็จรับเงินจากผู้รับเงินได้ ให้ผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยท า

ใบรับรองการจ่ายเงินเพ่ือน ามาเป็นเอกสารประกอบการขอเบิกเงินต่อมหาวิทยาลัย และเมื่อมีการ

จ่ายเงินแล้ว ให้ผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยท าใบส าคัญรับเงินและลงชื่อในใบส าคัญรับเงินนั้น เพ่ือเป็น

หลักฐานการจ่าย 



คู่มือการปฏิบัติงานการจัดประชุมและรายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร               หน้า 114 

 

   กรณีการจ่ายเงินรายได้ซึ่งตามลักษณะไม่อาจเรียกใบเสร็จรับเงินจากผู้รับเงิน

ได้ ให้ผู้รับเงินลงชื่อรับเงินในใบส าคัญรับเงินเพ่ือใช้เป็นหลักฐานการจ่ายเงิน โดยให้ผู้บังคับบัญชาเหนือ

ขึ้นไปลงชื่อรับรองการจ่ายเงินของผู้รับเงิน เพ่ือใช้แทนใบส าคัญคู่จ่าย 

   ในกรณีที่ได้รับใบเสร็จรับเงินแล้ว แต่เกิดสูญหาย ให้ใช้ส าเนาใบเสร็จรับเงิน

ซึ่งผู้รับเงินรับรองเป็นเอกสารประกอบการขอเบิกเงินแทนได้ และรับรองว่ายังไม่เคยน าใบเสร็จรับเงิน

นั้นมาเบิกจ่าย แม้พบภายหลังจะไม่น ามาเบิกจ่ายอีก แล้วเสนอผู้บังคับบัญชาเพ่ือพิจารณาอนุมัติ เมื่อ

ได้รับอนุมัติแล้ว ให้ใช้ส าเนาใบเสร็จรับเงินนั้นเป็นหลักฐานประกอบการขอเบิกเงินได้” 

   และด าเนินการปั้มตรายางรับรองการจัดประชุม ลงนามก ากับรับรองในบิล

เงินสดหรือใบเสร็จรับเงินฉบับนั้น และบันทึกเลขที่ใบยืมเงิน (ดังแสดงตัวอย่างรูปที่ 4.45) ต่อไปนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                        

   

 

 

 

ปั้มตรายาง 
รับรองการจัดประชุม 

บันทึกเลขท่ีใบยืมเงิน 

รูปที่ 4.45 ตัวอย่างบิลเงินสด 
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   พร้อมแนบส าเนาใบเซ็นชื่อประชุมคณะกรรมการประจ าคณะฯ หน้าที่ 1 – 2  

(โดยระบุหมายเหตุในส าเนาใบเซ็นชื่อฯ ว่าต้นฉบับใช้เบิกจ่ายค่าเบี้ยประชุม และลงนามก ากับ) (ดัง

แสดงตัวอย่างรูปที่ 4.46) ต่อไปนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ลงนาม 

รูปที่ 4.46 ตัวอย่างการลงนามหมายเหตุในส าเนาใบเซ็นช่ือประชุมคณะกรรมการประจ าคณะฯ 
(ก)  ใบเซ็นชื่อ หน้าที่ 1 
(ข)  ใบเซ็นชื่อ หน้าที่ 2 

 
  

 

 
(ก) (ข) 
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  แล้วแนบส าเนาบันทึกข้อความและหนังสือเชิญประชุมคณะกรรมการประจ าคณะฯ 

และด าเนินการจัดส่งเอกสารการเบิกจ่าย พร้อมบันทึกข้อความขอนุมัติเบิกจ่ายเงินและขอให้ตั้งหนี้ใน

ระบบ SU-ERP พร้อมทั้งหักล้างสัญญาการยืมเงินทดรองจ่าย จัดส่งให้เจ้าหน้าที่ลงรับเอกสารให้แก่

เจ้าหน้าทีง่านคลังและพัสดุเบิกจ่ายคืนเงินยืมทดรองจ่ายต่อไป (ดังแสดงตัวอย่างรูปที่ 4.47) ต่อไปนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 4.47 ตัวอย่างบันทึกข้อความขอนุมัติเบิกจ่ายเงินและขอให้ตั้งหนี้ในระบบ SU-ERP 

พร้อมทั้งหักล้างสัญญาการยืมเงินทดรองจ่าย 

สญัญาการยืมเงินทดรองราชการ 
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  6.3.4 เตรียมเงินชดเชยค่าน้ ามันเชื้อเพลิงส าหรับกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก โดย 

ด าเนินการดังนี้ 

          6.3.4.1 บันทึกแบบค าขอใช้ยานพาหนะคณะฯ และแบบค าขอใช้ยานพาหนะ 

มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ เพ่ือเป็นเอกสารแนบขออนุมัติใช้รถยนต์นั่งส่วน 

บุคคลไปราชการและขออนุมัติเงินชดเชยค่าน้ ามันเชื้อเพลิง คือ 

    1) บันทึกแบบค าขอใช้ยานพาหนะคณะฯ พร้อมลงนามและเสนอ

หัวหน้างาน เพ่ือเสนอคณบดีพิจารณาการไม่อนุมัติแบบค าขอใช้ยานพาหนะคณะฯ เนื่องจากรถคณะฯ 

ไม่ว่าง (ดังแสดงตัวอย่างรูปที่ 4.48) ต่อไปนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
รูปที่ 4.48 ตัวอย่างแบบค าขอใช้ยานพาหนะคณะฯ  
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    2) บันทึกแบบค าขอใช้ยานพาหนะมหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขต

พระราชวังสนามจันทร์ จัดส่งให้หัวหน้างานบริการกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร พิจารณาการไม่อนุมัติ

ค าขอใช้ยานพาหนะ มหาวิทยาลัยศิลปากร เนื่องจากรถมหาวิทยาลัยไม่ว่าง (ดังแสดงตัวอย่าง           

รูปที่ 4.49) ต่อไปนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 4.49 ตัวอย่างแบบค าขอใช้ยานพาหนะมหาวิทยาลัยศิลปากร  
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   6.3.4.2 ค้นหาแผนที่เส้นทางการเดินทางไปราชการ จากหน่วยงานของ  

ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก มาคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร 

จังหวัดนครปฐม จาก Google Map เพ่ือเป็นเอกสารแนบขออนุมัติใช้รถยนต์นั่งส่วนบุคคลไปราชการ

และขออนุมัติเงินชดเชยค่าน้ ามันเชื้อเพลิง (ระยะทางไป – กลับ) คิดจ านวนเป็นกิโลเมตรเท่าไร แล้วคูณ

ด้วย 2  (ดังแสดงตัวอย่างรูปที่ 4.50) ต่อไปนี้ 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 4.50  ตัวอย่างแผนที่เส้นทางการเดินทางไปราชการ 
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  การค านวณระยะทางจากหน่วยงานของผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกเพ่ือเดินทางมายังคณะ

วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร จังหวัดนครปฐม คิดเป็นระยะทาง 

33.8 กิโลเมตร  

  ซึ่งระยะทางไป – กลับ จะเท่ากับ (33.8 คูณ 2) 

  = 67.60 กิโลเมตร 

  ระยะทางไป – กลับ เพ่ือขออนุมัติเงินชดเชยค่าน้ ามันเชื้อเพลิง คือ 67.60 กิโลเมตร 

ซึ่งตามระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากร ว่าด้วยหลักเกณฑ์ อัตราจ่าย เงื่อนไขและวิธีการในการเบิก

จ่ายเงินงบประมาณของมหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. 2562 ส่วนที่ 5 ค่าใช้สอยและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ข้อ 58 

(2) ระบุว่า 

  “ข้อ 58 ค่าพาหนะในการเดินทางไปราชการ 

   (1) การเดินทางโดยพาหนะรับจ้างในระยะทางไปและกลับไม่เกิน 400 

กิโลเมตร ให้จ่ายได้ตามท่ีจ่ายจริง แต่เที่ยวละไม่เกิน 1,000 บาท ต่อคน เว้นแต่กรณีการเดินทางเป็นหมู่

คณะ ให้เบิกจ่ายได้ตามท่ีจ่ายจริง 

      (2) การเดินทางโดยรถยนต์ส่วนตัว ให้จ่ายเงินชดเชยค่าน้ ามันเชื้อเพลิงใน            

อัตรากิโลเมตรละ 5 บาท  

           การเบิกจ่ายค่าพาหนะตามวรรคหนึ่งจะต้องได้รับความเห็นชอบจาก 

ผู้บังคับบัญชาก่อน โดยค านึงถึงความประหยัดและความคุ้มค่าในการเดินทางด้วย ก่อนเสนอผู้มีอ านาจ

อนุมัต”ิ  

  ดังนั้น การเบิกจ่ายเพ่ือขออนุมัติเงินชดเชยค่าน้ ามันเชื้อเพลิงส าหรับให้กรรมการ

ประจ าคณะฯ (ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก) ซ่ึงเดินทางโดยรถยนต์สว่นตัว จะได้เงินเท่ากับ  
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   = (ระยะทางไป-กลับ จ านวน 67.6 กิโลเมตร x กิโลเมตรละ 5 บาท) รวมเป็นเงิน

ทั้งสิ้น 338.00 บาท (สามร้อยสามสิบแปดบาทถ้วน) 

  6.3.4.3 จัดท าบันทึกข้อความขออนุมัติใช้รถยนต์นั่งส่วนบุคคลไปราชการและขอ 

อนุมัติเงินชดเชยค่าน้ ามันเชื้อเพลิง โดยเสนอเลขานุการคณะฯ พิจารณาลงนาม และเสนอคณบดี

พิจารณาลงนามอนุมัติบันทึกขออนุมัติใช้รถยนต์นั่งส่วนบุคคลไปราชการและขออนุมัติเงินชดเชยค่า

น้ ามันเชื้อเพลิง  เมื่ออนุมัติแล้ว เตรียมต้นฉบับไว้ส าหรับการเบิกจ่าย (ดังแสดงตัวอย่างรูปที่ 4.51) 

ต่อไปนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

รูปที่ 4.51 บันทึกข้อความขออนุมัติใช้รถยนต์นั่งส่วนบุคคลไปราชการและ 
             ขออนุมัติเงินชดเชยค่าน้ ามันเชื้อเพลิง 
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         6.3.4.4 ส าเนาค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประจ าคณะฯ หน้าที่ 1 - 2 เพ่ือเป็น

เอกสารแนบขออนุมัติเงินชดเชยค่าน้ ามันเชื้อเพลิง (ดังแสดงตัวอย่างรูปที่ 4.52) ต่อไปนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

รูปที่ 4.52  ส าเนาค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประจ าคณะฯ 
(ก) ค าสั่ง หน้าที่ 1 
(ข) ค าสั่ง หน้าที่ 2 

(ก) (ข) 
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          6.3.4.5 ประสานงานการยืมเงินทดรองจ่ายจากงานคลังและพัสดุ เพ่ือใช้ส าหรับ

จ่ายเป็นเงินชดเชยค่าน้ ามันเชื้อเพลิงให้กรรมการประจ าคณะฯ (ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก) โดยด าเนินการ

จัดพิมพ์สัญญายืมเงินทดรองจ่าย จ านวน 3 ฉบับ และลงนามผู้ยืม แล้วเสนอหัวหน้างานลงนามเป็นผู้ให้

ความเห็นชอบให้ยืมเงินนี้ได้ แล้วจัดส่งให้งานคลังและพัสดุ และงานคลังและพัสดุ จะด าเนินการโอนเงิน

ชดเชยค่าน้ ามันเชื้อเพลิงให้ในบัญชีรับโอนเงินของผู้ทรงคุณวุฒิโดยตรงต่อไป  

   ทั้งนี้ หากงานคลังและพัสดุโอนเงินให้ผู้ทรงคุณวุฒิเสร็จเรียบร้อยแล้ว งาน

คลังและพัสดุ จะจัดส่งส าเนาสัญญายืมเงิน 1 ฉบับ ให้ผู้ยืมเงินเก็บไว้ เพ่ือรวบรวมเอกสารการเบิกจ่าย

ล้างสัญญาเงินยืมต่อไป 

  6.3.4.6 จัดพิมพ์ใบส าคัญรับเงินชดเชยค่าน้ ามันเชื้อเพลิง  เพ่ือเตรียมไว้ให้ 

(ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก) กรรมการประจ าคณะฯ ลงนามผู้รับเงิน ในวันประชุม และฝ่ายเลขานุการ

คณะกรรมการประจ าคณะฯ จะลงนามเป็นผู้จ่ายเงิน (ดังแสดงตัวอย่างรูปที่ 4.53) ต่อไปนี้ 
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  6.3.4.7 รวบรวมเอกสารการเบิกจ่ายเงินชดเชยค่าน้ ามันเชื้อเพลิง  พร้อม

เอกสารการจ่ายเงินฯ ต้นฉบับจัดส่งให้งานคลังและพัสดุ เพ่ือล้างสัญญายืมเงินทดรองจ่าย 

 

 

อยู่บ้านเลขท่ี ..............      หมู่ ....................... ถนน ..................................    ต าบล/แขวง .........................................                    

อ าเภอ/ เขต .....................................................   จังหวัด ........................................................................................

รายการ จ านวนเงิน

เงินชดเชยค่าน้ ามันเช้ือเพลิงในการเดินทางจาก.............................. 338.00

จ..................... โดยรถยนต์น่ังส่วนบุคคลหมายเลขทะเบียน ..................

เพ่ือเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการประจ าคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  

มหาวิทยาลัยศิลปากร  คร้ังท่ี 9/2562 ในวันอังคารท่ี 17 กันยายน 2562  เวลา 10.00 น.  

เป็นต้นไป ณ ห้องแสดงผลงาน ท.119 อาคารคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี-

อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร  (รวมระยะทางท้ังไปและกลับ 67.6 กิโลเมตร x 5 บาท)

338.00

จ านวนเงิน        (ตัวอักษร)             (สามร้อยสามสิบแปดบาทถ้วน)

 

                                                                      ลงช่ือ……………………………………………………………(ผู้รับเงิน)

                                                                      ลงช่ือ……………………………………………………………(ผู้จ่ายเงิน)

                                                                                 (…………………………………………………………)

                                                                                                             ท่ี มหาวิทยาลัยศิลปากร

                                                                                                              (ส่วนราชการเป็นผู้ให้)

ใบส ำคัญรับเงิน
                                                                         วันท่ี …….. เดือน กันยายน พ.ศ.  ....2562...

ข้าพเจ้า         .........................................          เลขท่ีบัตรประชาชน ........................................     

ได้รับเงินจาก แผนก/      คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร  ดังรายการต่อไปน้ี

รูปที่ 4.53 ตัวอย่างใบส าคัญรับเงินชดเชยค่าน้ ามันเชื้อเพลิง   
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 6.3.5 ประสานงานงานคลังและพัสดุ เตรียมจ่ายค่าเบี้ยประชุมให้แก่กรรมการประจ า

คณะฯ (ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก) ซึ่งตามระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากร ว่าด้วยหลักเกณฑ์ อัตราจ่าย 

เงื่อนไขและวิธีการในการเบิกจ่ายเงินงบประมาณของมหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. 2562 ส่วนที่ 5 ค่าเบี้ย

ประชุม ข้อ 36 ระบุว่า  

 “ข้อ 36 ให้จ่ายเบี้ยประชุมแก่ประธานกรรมการ กรรมการ ประธานอนุกรรมการ 

อนุกรรมการ ประธานคณะท างาน คณะท างาน และที่ปรึกษาของคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ 

หรือคณะท างาน ซึ่งเป็นบุคคลภายนอกมหาวิทยาลัย ดังนี้ 

(1) คณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ หรือคณะท างาน ซึ่งแต่งตั้งโดยมหาวิทยาลัย หรือที่ 

ส่วนงานเสนอให้มหาวิทยาลัยแต่งตั้ง ให้จ่ายค่าเบี้ยประชุมไม่เกิน 3,000 บาท ต่อคน ต่อครั้ง โดยให้จ่าย

จากเงินงบประมาณเงินรายได้ในส่วนของมหาวิทยาลัย หรือส่วนงานที่เสนอแต่งตั้งชุดคณะกรรมการ 

คณะอนุกรรมการ หรือคณะท างานดังกล่าว แล้วแต่กรณี 

(2) คณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ หรือคณะท างาน ซึ่งแต่งตั้งโดยส่วนงาน ให้จ่ายค่า 

เบี้ยประชุมไม่เกิน 2,000 บาท ต่อคน ต่อครั้ง โดยให้จ่ายจากเงินงบประมาณเงินรายได้ในส่วนของส่วน

งานที่มีการแต่งตั้งชุดคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ หรือคณะท างานดังกล่าว” 

 โดยในส่วนของกรรมการประจ าคณะฯ (ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก) คณะวิศวกรรมศาสตร์และ

เทคโนโลยีอุตสาหกรรมได้อนุมัติให้ก าหนดอัตราค่าเบี้ยประชุมเป็นจ านวนเงิน 2,000.00 บาท (สองพัน

บาทถ้วน) และเตรียมหลักฐานการจ่ายเงินค่าเบี้ยประชุมและค่าตอบแทนอ่ืนเพ่ือให้กรรมการประจ า

คณะฯ ทุกท่านที่เข้าร่วมประชุมลงนาม (ดังแสดงตัวอย่างรูปที่ 4.54) ต่อไปนี้ 
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ผู้เข้าประชุม 
ลงนามลายมือชื่อ 

รูปที่ 4.54 หลักฐานการจ่ายเงินค่าเบี้ยประชุม 

ประชมุปรเช 

ผู้เข้าประชุม 
ลงนามผู้รับเงิน 
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 ขั้นตอนที่ 7. ประชุมคณะกรรมกำรประจ ำคณะฯ ตำมวัน เวลำที่ก ำหนด 

     เมื่อถึงวันประชุมคณะกรรมการประจ าคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี

อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร ก่อนเวลาประชุมประมาณ 30 นาที ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการ

ประจ าคณะฯ ต้องไปประสานงานการประชุมในห้องประชุม  

  หากมีเอกสารที่ต้องแจกในที่ประชุมเพ่ิมเติม ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการประจ า

คณะฯ ต้องด าเนินการแจกในช่วงต้นก่อนการประชุมตามโต๊ะที่นั่งของคณะกรรมการประจ าคณะฯ     

แต่ละท่าน และน าใบเซ็นชื่อการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการประจ าคณะฯ และเอกสารหลักฐานการ

จ่ายเงินเบี้ยประชุมและค่าตอบแทนอื่น เตรียมให้กรรมการทุกท่านลงนามเข้าร่วมประชุม (โดยจะเสนอ

ให้ประธานคณะกรรมการประจ าคณะฯ ลงนามเป็นคนแรก) 

  ทั้งนี้ ในส่วนของผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่เป็นกรรมการประจ าคณะฯ ฝ่ายเลขานุการ

คณะกรรมการประจ าคณะฯ ต้องเตรียมใบส าคัญรับเงินค่าชดเชยน้ ามันเชื้อเพลิงให้ผู้ทรงคุณวุฒิ

ภายนอก พร้อมประสานงานให้ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกลงนามเอกสาร ดังนี้ 

1. ใบเซ็นชื่อการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการประจ าคณะฯ  

   2.   หลักฐานการจ่ายเงินค่าเบี้ยประชุมฯ 

3.    ใบส าคัญรับเงินค่าชดเชยน้ ามันเชื้อเพลิง 

   

 ขั้นตอนที่ 8.บันทึกกำรประชุม  

      ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการประจ าคณะฯ ด าเนินการบันทึกการประชุมในช่วงวัน

และเวลาที่ประชุม  
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  การประชุมเป็นครั้งแรกจะไม่มีการรับรองรายงานการประชุม จึงตัดระเบียบวาระนั้น

ไปได้ ส่วนระเบียบวาระการพิจารณานั้นให้ระบุสั้นๆ แต่ชัดเจนว่าพิจารณาเรื่องอะไร ในกรณีที่มีเรื่อง   

สืบเนื่องจากการพิจารณาครั้งที่แล้ว ก็จัดเป็นระเบียบวาระสืบเนื่องได้ 

  ในขณะประชุม จะต้องจดบันทึกสาระของการประชุมไว้ การจดบันทึกอาจจะใช้วิธี

ต่างๆ กัน ได้แก่  

1) จดละเอียดทุกค าพูด 

2) จดเฉพาะประเด็นส าคัญอันเป็นเหตุผลไปสู่มติของที่ประชุมพร้อมด้วยมติ 

3) จดเฉพาะเหตุผลกับมติของที่ประชุม 

4) จดเฉพาะบางเรื่องและมติตามท่ีที่ประชุมต้องการให้จด 

เมื่อได้สาระของการประชุมจากที่ประชุมแล้ว ต้องท ารายงานการประชุมตามแบบที่ 

ก าหนดไว้ (เรือเอกหญิงปรียา หิรัญประดิษฐ์, 2556 : 269)   

 

 ขั้นตอนที่ 9. กำรจัดท ำรำยงำนกำรประชุม 

     หลังเสร็จสิ้นจากการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี 

อุตสาหกรรม ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการประจ าคณะฯ จะด าเนินการจัดท าสรุปมติที่ประชุมในเรื่องที่ 

เร่งด่วนก่อนเพ่ือให้งานที่เกี่ยวข้องได้ไปด าเนินการต่อ และด าเนินการจัดท าร่างรายงานการประชุมครั้ง

นั้นๆ ในล าดับต่อไป โดยผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการประจ าคณะฯ ต้องด าเนินการจัดท าร่างรายงาน

การประชุมให้แล้วเสร็จเพ่ือเสนอหัวหน้างาน เลขานุการคณะกรรมการประจ าคณะฯ และประธาน

คณะกรรมการประจ าคณะฯ พิจารณาตามล าดับก่อน แล้วจึงเตรียมร่างรายงานการประชุมไว้จัดชุด

เอกสารประชุมเพื่อรับรองรายงานการประชุมในคราวประชุมครั้งต่อไป 
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  จุดมุ่งหมำยในกำรจดรำยงำนกำรประชุม 

  การจดรายงานการประชุม (ประวีณ ณ นคร, 2536 : 155) มีจุดมุ่งหมายดังนี้ 

(1) เพ่ือเก็บไว้เป็นหลักฐานอ้างอิง โดยจดบันทึกเป็นหลักฐานไว้และเก็บเข้าเรื่องหรือ 

เข้าแฟ้มไว้ เมื่อใดต้องการจะตรวจดูว่าที่ประชุมได้พิจารณาเรื่องใด มีมติว่าอย่างไร ก็สามารถค้นหา

ตรวจดูได ้

(2) เพ่ือยืนยันการปฏิบัติงาน โดยจดบันทึกไว้ว่ามีการอภิปรายกันในที่ประชุมอย่างไร  

คณะกรรมการได้ท าอะไรบ้าง หรือมีมติในเรื่องใดไว้อย่างไร เพ่ือยืนยันการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ  

ยืนยันข้อเท็จจริงและเหตุผลในการพิจารณาในที่ประชุม และเพ่ือยืนยันว่าผู้ใดจะต้องปฏิบัติตามมติ 

คณะกรรมการต่อไปอย่างไร  

(3) เพ่ือแสดงกิจการที่ด าเนินมาแล้ว โดยจดบันทึกไว้ว่าได้ท าอะไรกันมาแล้วบ้าง  

ตามท่ีมกีารรายงานให้ทราบในที่ประชุม 

(4) เพ่ือแจ้งผลการประชุมให้บุคคลที่เกี่ยวข้องทราบและปฏิบัติต่อไป โดยจดบันทึก 

การพิจารณาและมติของที่ประชุมไว้เป็นหลักฐาน ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องได้อ่านได้ทราบและได้ปฏิบัติตามมติที่

ประชุมต่อไป 

  กำรจดรำยงำนกำรประชุม ต้องจดให้สนองจุดมุ่งหมายทั้ง 4 ประการ ดังกล่าวข้างต้น

ได้ กล่าวคือ ให้สามารถใช้เป็นหลักฐานอ้างอิงได้ ให้สามารถยืนยันการปฏิบัติงานได้ ให้แสดงกิจการที่

ด าเนินมาแล้วได้ และให้สามารถแจ้งผลการประชุมให้บุคคลที่เก่ียวข้องทราบและปฏิบัติต่อไปได้ 

     ตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณฯ (ส านักนายกรัฐมนตรี, 2539 : 

116 - 117) ข้อ 25 ไดใ้ห้ความหมายของค าว่า “รายงานการประชุม” ไว้ว่า 
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  การบันทึกความคิดเห็นของผู้มาประชุม ผู้เข้าร่วมประชุม และมติของที่ประชุมไว้เป็น 

หลักฐาน ดังนั้น เมื่อมีการประชุม จึงเป็นหน้าที่ของฝ่ายเลขานุการที่จะต้องรับผิดชอบจัดท ารายงานการ 

ประชุมตามแบบที่ 11 ท้ายระเบียบ โดยมีรายละเอียดตามที่ก าหนดไว้ในระเบียบ ข้อ 25 ดังนี้ 

  1.1 รายงานการประชุม ให้ลงชื่อคณะที่ประชุม หรือการประชุมของคณะนั้น เช่น 

รายงานการประชุมคณะกรรมการ..... 

  1.2 ครั้งที ่ให้ลงครั้งทีท่ี่ประชุมเป็นรายปี โดยเริ่มครั้งแรกจากเลข 1 เรียงเป็นล าดับไป

จนสิ้นปีปฏิทิน ทับเลขปีพุทธศักราชที่ประชุม เมื่อขึ้นปีปฏิทินใหม่ให้เริ่มครั้งที่ 1 ใหม่ เรียงไปตามล าดับ 

เช่น ครั้งที่ 1/2533 หรือจะลงจ านวนครั้งที่ประชุมทั้งหมดของคณะที่ประชุม หรือการประชุมนั้น 

ประกอบกับครั้งที่ประชุมเป็นรายปีก็ได้ เช่น ครั้งที่ 205-1/2533 เป็นต้น 

  1.3 เมื่อ ให้ลงวัน เดือน ปีที่ประชุม โดยลงวันที่พร้อมตัวเลขของวันที่ ชื่อเต็มของเดือน  

และตัวเลขของปีพุทธศักราช เช่น เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2533 

  1.4 ณ ให้ลงชื่อสถานที่ทีใ่ช้เป็นทีป่ระชุม 

  1.5 ผู้มาประชุม ให้ลงชื่อและหรือต าแหน่งของผู้ได้รับแต่งตั้งเป็นคณะที่ประชุมซึ่งมา 

ประชุม ในกรณีทีเ่ป็นผู้ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้แทนหน่วยงานให้ระบุว่าเป็นผู้แทนจากหน่วยงานใด พร้อม 

ต าแหน่งในคณะที่ประชุม หรือการประชุมนั้น ในกรณีที่เป็นผู้มาประชุมแทนให้ลงชื่อผู้มาประชุมแทน 

และลงด้วยว่ามาประชุมแทนผู้ใดหรือต าแหน่งใด หรือแทนผู้แทนหน่วยงานใด 

  1.6 ผู้ไม่มาประชุม ให้ลงชื่อและหรือต าแหน่งของผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นคณะที่

ประชุม ซึ่งมิได้มาประชุม โดยระบุให้ทราบว่าเป็นผู้แทนจากหน่วยงานใด หร้อมทั้งเหตุผลที่ไม่สามารถ

มาประชุม ถ้าหากทราบด้วยก็ได้  

  1.7 ผู้เข้าร่วมประชุม ให้ลงชื่อและหรือต าแหน่งของผู้ที่มิได้รับการแต่งตั้งเป็นคณะที่ 
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ประชุม ซึ่งได้เข้าร่วมประชุม และหน่วยงานที่สังกัด ถ้ามี  

  1.8 เริ่มประชุมเวลา ให้ลงเวลาที่เริ่มประชุม 

  1.9  ข้อความ ให้บันทึกข้อความที่ประชุม โดยปกติให้เริ่มต้นด้วยประธานกล่าวเปิด 

ประชุม และเรื่องท่ีประชุม กับมติ หรือข้อสรุปของที่ประชุมในแต่ละเรื่องประกอบด้วยหัวข้อ ดังนี้ 

1.9.1 เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

1.9.2 เรื่องการรับรองรายงานการประชุม 

1.9.3 เรื่องท่ีเสนอให้ที่ประชุมทราบ 

1.9.4 เรื่องท่ีเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา 

1.9.5 เรื่องอ่ืนๆ (ถ้ามี) 

  1.10  เลิกประชุมเวลา ให้ลงเวลาที่เลิกประชุม 

  1.11  ผู้จดรายงานการประชุม ให้เลขานุการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายให้จดรายงาน

การประชุมลงลายมือชื่อ พร้อมทั้งพิมพ์ชื่อเต็มและนามสกุลไว้ใต้ลายมือชื่อในรายงานการประชุมครั้งนั้น

ด้วย 

  การจดรายงานการประชุม อาจท าได้ 3 วิธี 

  1. จดละเอียดทุกค าพูดของกรรมการ หรือผู้เข้าร่วมประชุมทุกคน พร้อมด้วยมติ 

  2. จดย่อค าพูดที่เป็นประเด็นส าคัญของกรรมการหรือผู้เข้าร่วมประชุม อันเป็นเหตุผล 

น าไปสู่มติของที่ประชุม พร้อมด้วยมติ 

  3. จดแต่เหตุผลกับมติของที่ประชุม 

  การจดรายงานการประชุมโดยวิธีใดนั้น ให้ที่ประชุมนั้นเองเป็นผู้ก าหนด หรือให้

ประธานและเลขานุการของที่ประชุมปรึกษาหารือกันและก าหนด 
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  กำรรับรองรำยงำนกำรประชุม อาจท าได้ 3 วิธี 

  1. รับรองในการประชุมครั้งนั้น ใช้ส าหรับกรณีเรื่องเร่งด่วน ให้ประธานหรือเลขานุการ

ของที่ประชุม อ่านสรุปมติให้ทีประชุมพิจารณารับรอง 

  2. รับรองในการประชุมครั้งต่อไป ประธานหรือเลขานุการ เสนอรายงานการประชุม

ครั้งที่แล้วมาให้ที่ประชุมพิจารณารับรอง 

  3. รับรองโดยการแจ้งเวียน ใช้ในกรณีที่ไม่มีการประชุมครั้งต่อไป หรือมีแต่ยัง

ก าหนดเวลาประชุมครั้งต่อไปไม่ได้ หรือมีระยะเวลาห่างจากการประชุมครั้งนั้นมาก ให้เลขานุการส่ง

รายงานการประชุมไปให้บุคคลในคณะกรรมการพิจารณารับรอง ภายในระยะเวลาที่ก าหนด 

(ดังแสดงตัวอย่างรายงานการประชุม หน้าที่ 1 - 4) ต่อไปนี้  
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ตัวอย่ำงรำยงำนกำรประชุม หน้ำที่ 1 
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กำรติดตำมประเมินผลกำรปฏิบัติงำน 

            มีการด าเนินการติดตามการปฏิบัติงานของคณะกรรมการประจ าคณะฯ ตามปฏิทิน

และแผนปฏิทินการประชุมประจ าปี ซึ่งจะมีการก าหนดระยะเวลาการปิดรับวาระการประชุมจาก

หน่วยงานย่อยในส านักงานคณบดี การส่งวาระประชุมให้กับคณะกรรมการประจ าคณะฯ และมีก าหนด

วันประชุมคณะกรรมการประจ าคณะฯ ตามที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะฯ ได้ให้ความเห็นชอบ

แล้ว (ดังแสดงตัวอย่างเอกสารที่ 1 และ 2) ต่อไปนี้ 

เอกสำรที่ 1 ตัวอย่ำงปฏิทินกำรประชุม 
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เอกสำรที่ 2  ตัวอย่ำงแผนปฏิทินกำรประชุมประจ ำปี 

 

 



คู่มือการปฏิบัติงานการจัดประชุมและรายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร               หน้า 139 

 

มีการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการประจ าคณะฯ  ตาม 

แบบประเมินการปฏิบัติงานคณะกรรมการประจ าคณะฯ มหาวิทยาลัยศิลปากร เป็นประจ าปี

การศึกษา เพ่ือพิจารณาประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการประจ าคณะฯ ตามบทบาทหน้าที่

ที่ก าหนดไว้ในพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. 2559 มาตรา 42 และตามข้อบังคับ

มหาวิทยาลัยศิลปากร ว่าด้วยคณะกรรมการประจ าคณะ พ.ศ. 2559 เพ่ือเสนอแนะแนวทางในการ

พัฒนาการท างานของคณะฯ ซึ่งเป็นการปฏิบัติหน้าที่ระหว่างปีการศึกษา (ในช่วงเดือนสิงหาคม

ของปีที่ผ่านมา – สิ้นเดือนกรกฎาคมของปีปัจจุบัน) และเพ่ือใช้เป็นเอกสารประกอบการประเมิน

คุณภาพการศึกษาภายใน  

โดยจัดท าบันทึกข้อความจัดส่งแบบประเมินการปฏิบัติงานคณะกรรมการประจ า 

คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจ าปีการศึกษา...    

ให้คณะกรรมการประจ าคณะฯ พิจารณากรอกแบบประเมินฯ และจัดส่งแบบประเมินใส่ซอง

กลับคืนมายังงานบริหารและธุรการ ส านักงานคณบดี ภายในก าหนดระยะเวลา (ดังแสดงตัวอย่าง

เอกสารที่ 3 และ 4) 
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เอกสำรที่ 3 ตัวอย่ำงบันทึกข้อควำมจัดส่งแบบประเมินกำรปฏิบัติงำนคณะกรรมกำรประจ ำคณะฯ  
               และเอกสำรแนบท้ำยบันทึกข้อควำม หน้ำที่ 1 - 2  
 
 

               

ตัวอย่างบนัทึกข้อความจัดส่งแบบประเมินการปฏบิัติงานคณะกรรมการประจ าคณะฯ 
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ตัวอย่ำงเอกสำรแนบท้ำยบันทึกข้อควำม หน้ำที่ 2 
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เอกสำรที ่4  ตัวอย่ำงแบบประเมินกำรปฏิบัติงำนคณะกรรมกำรประจ ำคณะฯ ประจ ำปีกำรศึกษำ 

 

แบบประเมินกำรปฏิบัติงำนคณะกรรมกำรประจ ำคณะวิศวกรรมศำสตร์และ 

เทคโนโลยีอุตสำหกรรม มหำวิทยำลัยศิลปำกร ประจ ำปีกำรศึกษำ 2559 

ค าชี้แจง     

1. แบบประเมินการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการประจ าคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี

อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร ฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 

1.1 ให้คณะกรรมการประจ าคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม พิจารณา

ประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการประจ าคณะฯ ตามบทบาทหน้าที่ที่ก าหนดไว้ ใน

พระราชบัญญัติของมหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. 2559 มาตรา 42 และข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากร ว่า

ด้วยคณะกรรมการประจ าคณะ พ.ศ. 2559 ข้อ 8 

1.2 เพ่ือเสนอแนะแนวทางในการพัฒนาการท างานของคณะฯ 

2. ขอบเขตของการประเมินคณะกรรมการประจ าคณะฯ พิจารณาจากอ านาจหน้าที่ของ

คณะกรรมการประจ าคณะ ตามมาตรา 42 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. 2559 และข้อบังคับ

มหาวิทยาลัยศิลปากร ว่าด้วยคณะกรรมการประจ าคณะ พ.ศ. 2559 ข้อ 8  ซึ่งเป็นการปฏิบัติหน้าที่ระหว่าง  

ปีการศึกษา 2559 (1 สิงหาคม 2559-31 กรกฎาคม 2560) 

3. การรายงานผลการประเมิน ให้คณะกรรมการประจ าคณะฯ พิจารณาประเมินตนเอง และ

รายงานผลการประเมินต่อมหาวิทยาลัยและสาธารณชน 

4. ในแบบประเมินนี้  ค าว่า “คณะ” ให้หมายความรวมถึงหน่วยงานสนับสนุนที่เรียกชื่ออย่างอ่ืน

ที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ  

5. ในแบบประเมินนี้  ค าว่า “คณะกรรมการประจ าคณะ” ให้หมายความรวมถึงคณะกรรมการ

ประจ าคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร 
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6. คะแนนการประเมิน 

                                    มากที่สุด   = 5 คะแนน 

                                    มาก            = 4 คะแนน 

                                    ปานกลาง            = 3 คะแนน 

                                    น้อย                   = 2 คะแนน 

                                    ควรปรับปรุง           =   1 คะแนน 

            การแปลความหมายผลการประเมินในภาพรวม 

                                    มากที่สุด   = 4.51-5.00 คะแนน 

                                    มาก                 =   3.51-4.50 คะแนน 

                                    ปานกลาง              = 2.51-3.50 คะแนน 

                                    น้อย                     = 1.51-2.50 คะแนน 

                                    ควรปรับปรุง       =   1.00-1.50 คะแนน 

7. ข้อมูลจากการตอบแบบประเมินถือเป็นความลับ 

8. กรุณาส่งแบบประเมินกลับคืนตามซองที่แนบมาพร้อมนี้ไปยังคณะ ภำยในวันที่  5 พฤษภำคม 

2560  

ขอควำมอนุเครำะห์ตอบแบบประเมิน มีจ ำนวน 3 ตอน ดังนี้ 
ตอนที่ 1  ข้อมูลส่วนตัวของผู้ตอบแบบประเมิน โปรดใส่เครื่องหมาย   ในช่องว่าง ดังต่อไปนี้ 
เพศ   ชาย   หญิง 
อายุ                 น้อยกว่า 30 ปี  30-35 ปี   36-40 ปี  41-45 ปี 

 46-50 ปี   51-55 ปี   56 ปีขึ้นไป 
การศึกษา  ปริญญาโท    ปริญญาเอก 
สังกัด   ส านักงานคณบดีคณะฯ    ภาควิชาวิทยาการและวิศวกรรมวสัด ุ

   ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร    ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ 
   ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการและการจัดการ  ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล 
   ภาควิชาวิศวกรรมเคมี    ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า      
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ตอนที่ 2  การปฏิบัติงานตามบทบาทอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการประจ าคณะ และการประชุม
คณะกรรมการประจ าคณะ โปรดใส่เครื่องหมาย√ในช่องคะแนนและข้อเสนอแนะตามความคิดเห็นของ
ท่าน ดังต่อไปนี้ 

1. การปฏิบัติงานตามบทบาทอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการประจ าคณะ : พิจารณา
ภาพรวมผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการประจ าคณะในปีที่ผ่านมา 

ความคิดเห็น 
ระดับการปฏิบัติงาน 

มากที่สุด 
(5) 

มาก 
(4) 

ปานกลาง 
(3) 

น้อย 
(2) 

ควรปรับปรุง 
(1) 

1. คณะกรรมกำรประจ ำคณะเข้ำใจบทบำท อ ำนำจ
หน้ำที่ของคณะกรรมกำรประจ ำคณะ ที่ก ำหนดไว้ใน
พระราชบัญญัติของมหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. 2559 
มาตรา 42 และข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากร ว่าด้วย
คณะกรรมการประจ าคณะ พ.ศ. 2559 ข้อ 8  
ข้อเสนอแนะ                                                        

… 

     

2. คณะกรรมกำรประจ ำคณะได้มีส่วนร่วมในกำร
ด ำ เนิ น ก ำรตำมบทบำทหน้ ำที่ ที่ ก ำหนด ไ ว้ ใน
พระราชบัญญัติของมหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. 2559 
มาตรา 42 และข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากร ว่าด้วย
คณะกรรมการประจ าคณะ พ.ศ. 2559 ข้อ 8  
ข้อเสนอแนะ                                                        … 

     

1) ก าหนดทิศทาง และนโยบายของคณะให้
สอดคล้องกับทิศทางและนโยบายของมหาวิทยาลัย 
รวมทั้งให้ความเห็นชอบแผนต่างๆ ของคณะ เพื่อ
น าเสนอสภามหาวิทยาลัย 

     

2) พิจารณาออกระเบียบและประกาศของคณะ    

ตามที่สภามหาวิทยาลัยมอบหมาย ซึ่งไม่ขัดหรือแย้งกับ

ระเบียบหรือข้อบังคับของมหาวิทยาลัย หรือเพื่อเสนอ

ต่อสภามหาวิทยาลัย 

     

     3) พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสตูรของคณะ         
ก ากับ ติดตาม จัดการวดัผล ประเมินผล และควบคมุ
มาตรฐานการศึกษาของคณะ การแต่งตั้งบุคคล และ
การอื่นใดที่มีข้อบังคับหรือระเบียบก าหนดให้เป็น
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ความคิดเห็น 
ระดับการปฏิบัติงาน 

มากที่สุด 
(5) 

มาก 
(4) 

ปานกลาง 
(3) 

น้อย 
(2) 

ควรปรับปรุง 
(1) 

หน้าท่ีของคณะกรรมการเพื่อเสนอต่อสภา
มหาวิทยาลยั 
    4) ให้ความเห็นชอบการแต่งตั้งผู้สอบบญัชี ผลการ                 

ตรวจสอบบญัชี และงบดลุของคณะและหน่วยงาน

ภายในคณะเพื่อเสนอความเห็นต่อมหาวิทยาลยั (ถ้ามี) 
     

    5) พิจารณาแนวทางการบริหารของคณะภายใต้หลัก

ธรรมาภิบาลที่ครอบคลุมถึงการบริหารงานบุคคล สิทธิ

ประโยชน์ สวัสดิการ การบริหารงบประมาณ การเงิน 

การบัญชี การบริหารงานวิชาการ โดยค านึงถึงความมี

ประสิทธิภาพ ความคุ้มค่า และสอดคล้องกับมาตรฐานที่

เกี่ยวข้อง 

     

     6) ก ากับ ควบคุม ติดตาม ตรวจสอบการท างานของ

คณะที่ครอบคลุมทุกด้าน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การผลิต

บัณฑิต การวิจัย การบริการวิชาการ การท านุบ ารุง

ศิลปวัฒนธรรม การบริหารงานและด้านอื่นๆ ที่เป็นไป

ตามมาตรฐานและเป้าหมายที่ก าหนด 

     

     7) วางระบบให้มีการรับ และพิจารณาเรื่องร้องทุกข์

ที่เกิดจากการด าเนินงานของคณะให้มีประสิทธิภาพ      

     8) แต่งตั้งคณะกรรมการต่างๆ คณะอนุกรรมการ 

คณะท างาน หรือมอบหมายให้บุคคลปฏิบัติหน้าที่อย่าง

ใดอย่างหนึ่งที่อยู่ในขอบเขตหน้าที่ของคณะกรรมการ 
     

    9) เห็นชอบรายงานผลการด าเนินงานประจ าปีของ

คณะเพื่อรายงานให้สภามหาวิทยาลัยทราบ      

10) ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่มีข้อบังคับหรือระเบียบของ

มหาวิทยาลัยก าหนดให้เป็นหน้าท่ีของคณะกรรมการ      
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ความคิดเห็น 
ระดับการปฏิบัติงาน 

มากที่สุด 
(5) 

มาก 
(4) 

ปานกลาง 
(3) 

น้อย 
(2) 

ควรปรับปรุง 
(1) 

     11) ให้ค าปรึกษา และเสนอความเห็นแก่คณบดี 

     12) ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่คณบดีหรืออธิการบดี

มอบหมาย      

3. คณะกรรมกำรประจ ำคณะได้ท ำหน้ำที่ในกำร
ก ำกับติดตำมผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์/
แผนปฏิบัติราชการประจ าปี และให้ข้อเสนอแนะแก่
คณะ/ภาควิชา/หน่วยงานเพื่อให้การด าเนินงานของ
คณะ เป็นไปตาม ทิศทาง เป้าหมายที่คณะกรรมการ
ประจ าคณะก าหนดในด้านต่างๆ ต่อไปนี้ 
ข้อเสนอแนะ                                                        … 

     

1) ด้านหลักสูตรการเรียนการสอน       
2) ด้านการวิจัยและสร้างสรรค์       
3) ด้านการบริการทางวิชาการ       
4) ด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม      
5) ด้านการพัฒนากิจการนักศึกษา      
6) ด้านการเงิน งบประมาณ      
7) ด้านการบริหารความเสี่ยง      
8) ด้านการจดัการความรู ้      
9) การประกันคณุภาพการศึกษาภายใน และการ

ประกันคณุภาพการศึกษาภายนอก 
     

10) ด้านการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล      
11) ด้านกายภาพ       
12) การบรรลุตามแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบตัิ

ราชการประจ าปี ปีละ 2 ครั้ง 
     

4. คณะกรรมการประจ าคณะ ได้ก ากบัติดตามการ
ด าเนินงานของคณะ/ภาควิชา/หนว่ยงาน ตามมติที่ท่ี
ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ มอบหมายและให้
ข้อเสนอแนะ  
ข้อเสนอแนะ                                                        
… 

     

5. ผลการด าเนินงานในภาพรวมของคณะ มีผลสมัฤทธ์ิ
และมีความสอดคล้องกับทิศทาง เป้าหมาย และแผน
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ความคิดเห็น 
ระดับการปฏิบัติงาน 

มากที่สุด 
(5) 

มาก 
(4) 

ปานกลาง 
(3) 

น้อย 
(2) 

ควรปรับปรุง 
(1) 

ยุทธศาสตร์/แผนปฏิบตัิราชการประจ าปี ท่ี
คณะกรรมการประจ าคณะ  ก าหนด 
ข้อเสนอแนะ                                                        
… 
6. คณะกรรมการประจ าคณะ ได้ท าหน้าที่ในการวาง
ระ เบี ยบและข้ อบั งคั บภาย ในคณะ ตามที่ สภา
มหาวิ ทยาลั ยมอบหมายหรื อ เพื่ อ เ สนอต่ อสภา
มหาวิทยาลัย 
ข้อเสนอแนะ                                                        … 

     

7. คณะกรรมการประจ าคณะ ได้ท าหน้าท่ีในการ
สนับสนุน/ส่งเสรมิ ให้ค าปรึกษา ข้อเสนอแนะในการ
แก้ไขปัญหา อุปสรรคการด าเนินงานของคณะ/
ภาควิชา/หน่วยงาน มากน้อย 
ข้อเสนอแนะ                                                        
… 

     

8. คณะกรรมการประจ าคณะ ได้ติดตามให้คณะ และ
ภาควิชาพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามข้อเสนอแนะของ
คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มาก
น้อย 
ข้อเสนอแนะ                                                        … 

     

9. คณะกรรมการประจ าคณะด าเนินการบริหารจัดการ
คณะ/หน่วยงาน สอดคล้องกับหลักธรรมมาภิบาล 10 
องค์ประกอบ มากน้อย 
ข้อเสนอแนะ                                                        … 

     

1) หลักประสิทธิผล      
2) หลักประสิทธิภาพ      
3) หลักการตอบสนอง      
4) หลักภาระรบัผิดชอบ      
5) หลักความโปรงใส      
6) หลักการมีส่วนร่วม      
7) หลักการกระจายอ านาจ      
8) หลักนิติธรรม      
9) หลักความเสมอภาค      
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ความคิดเห็น 
ระดับการปฏิบัติงาน 

มากที่สุด 
(5) 

มาก 
(4) 

ปานกลาง 
(3) 

น้อย 
(2) 

ควรปรับปรุง 
(1) 

10) หลักมุ่งเน้นฉันทามต ิ      

 

ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมเก่ียวกับการปฏิบัติงานตามบทบาทอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการประจ าคณะฯ 

…............................................................................................................................. ...................................

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

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

 

2. การประชุมคณะกรรมการประจ าคณะฯ : พิจารณาภาพรวมการจัดประชุมคณะกรรมการ
ประจ าคณะฯ ที่ผ่านมา 

ความคิดเห็นต่อประเด็นด้าน 

ระดับความเหมาะสม 

มากที่สุด มาก 
ปาน

กลาง 
น้อย ควรปรับปรุง 

1. ความเหมาะสมของความถี่ในการจัดประชุม
คณะกรรมการประจ าคณะ มีความเหมาะสม 
ข้อเสนอแนะ                                                        

… 

     

2. ความเหมาะสมของการประชุมก าหนดให้มีการส่ง
วาระล่วงหน้าอยา่งน้อย 7 วัน ก่อนการประชุม มคีวาม
เหมาะสม 
ข้อเสนอแนะ                                                        

… 

     

3. ความเหมาะสมของจ านวนวาระการประชุมแต่ละ
ครั้งมีความเหมาะสม 
ข้อเสนอแนะ                                                        

… 
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ความคิดเห็นต่อประเด็นด้าน 

ระดับความเหมาะสม 

มากที่สุด มาก 
ปาน

กลาง 
น้อย ควรปรับปรุง 

4. ความเหมาะสมของ เอกสาร ข้อมลู ประกอบวาระ
การพิจารณาเพียงพอต่อการตัดสนิใจของ
คณะกรรมการประจ าคณะ 
ข้อเสนอแนะ                                                        

… 

     

5. ความเหมาะสมของระยะเวลาที่ใช้ในการประชุม
คณะกรรมการประจ าคณะ มีความเหมาะสม 
ข้อเสนอแนะ                                                        

… 

     

6. ในภาพรวมคณะกรรมการประจ าคณะ มีการเตรียม
ตัวล่วงหน้าก่อนการประชุม 
ข้อเสนอแนะ                                                        

… 

     

7. การจัดท ารายงานการประชุมคณะกรรมการประจ า
คณะ มีความชัดเจน ครบถ้วน ถูกต้อง ครอบคลุม 
ข้อเสนอแนะ                                                        

… 

     

8. การเผยแพร่รายงานการประชุมคณะกรรมการ
ประจ าคณะ   มีความเหมาะสม 
ข้อเสนอแนะ                                                        

… 
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ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมเก่ียวกับการจัดประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ 

…............................................................................................................................. ...................................

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

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

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

….................................................................................................................... ............................................  
 

ที่มา : เอกสารที่ 4 จากงานแผนและประกันคุณภาพการศึกษา ส านักงานคณบดี 
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แล้วด าเนินการประสานงานติดตามแบบประเมินฯ   จากคณะกรรมการประจ าคณะฯ  

และรวบรวมเอกสารแบบประเมินฯ ทั้งหมดส่งให้งานแผนและประกันคุณภาพการศึกษา ส านักงาน

คณบดี จัดท าการสรุปผลการวิเคราะห์แบบประเมินการปฏิบัติงานคณะกรรมการประจ าคณะฯ ประจ าปี

การศึกษา  

และน ามาเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะฯ ในคราวประชุมครั้งต่อไป 

เพ่ือพิจารณาสรุปผลการวิเคราะห์แบบประเมินการปฏิบัติงานฯ และให้ข้อเสนอแนะเพ่ือปรับปรุงแก้ไข

ผลการด าเนินงาน ซึ่งการรายงานผลการประเมินให้คณะกรรมการประจ าคณะฯ พิจารณาประเมิน

ตนเอง และรายงานผลการประเมินต่อมหาวิทยาลัยและสาธารณชน และจะสรุปผลการวิเคราะห์แบบ

ประเมินการปฏิบัติงานฯ โดยมีคะแนนการประเมิน และการแปลความหมายผลการประเมินในภาพรวม 

คือ   

  คะแนนการประเมิน 

                                    มากที่สุด   = 5  คะแนน 

                                    มาก            = 4  คะแนน 

                                    ปานกลาง            = 3  คะแนน 

                                    น้อย                   = 2  คะแนน 

                                    ควรปรับปรุง           =   1  คะแนน 

              การแปลความหมายผลการประเมินในภาพรวม 

                                    มากที่สุด   = 4.51-5.00 คะแนน 

                                    มาก                 =   3.51-4.50 คะแนน 

                                    ปานกลาง              = 2.51-3.50 คะแนน 

                                    น้อย                     = 1.51-2.50 คะแนน 

                                    ควรปรับปรุง       =   1.00-1.50 คะแนน 
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และมีการสรุปผลการวิเคราะห์แบบประเมินการปฏิบัติงานฯ เป็น 2 ด้าน ดังนี้ 

ด้านการปฏิบัติงานตามบทบาทอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการประจ าคณะ ซึ่งมี 

ข้อความคิดเห็นให้คณะกรรมการฯ ประเมินความคิดเห็นจ านวน 9 ข้อ คือ 

1. คณะกรรมกำรประจ ำคณะเข้ำใจบทบำท อ ำนำจหน้ำที่ของคณะกรรมกำร 

ประจ ำคณะ ที่ก ำหนดไว้ในพระราชบัญญัติของมหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. 2559

มาตรา 42 และข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากร ว่าด้วยคณะกรรมการประจ าคณะ 

พ.ศ. 2559 ข้อ 8  
 

2. คณะกรรมกำรประจ ำคณะได้มีส่วนร่วมในกำรด ำเนินกำรตำมบทบำทหน้ำที่ที ่

ก ำหนดไว้ในพระราชบัญญัติของมหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. 2559 มาตรา 42 

และข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากร ว่าด้วยคณะกรรมการประจ าคณะ พ.ศ. 2559 

ข้อ 8  
 

1) ก าหนดทิศทาง และนโยบายของคณะให้สอดคล้องกับทิศทางและนโยบาย

ของมหาวิทยาลัย รวมทั้งให้ความเห็นชอบแผนต่างๆ ของคณะ เพ่ือน าเสนอ

สภามหาวิทยาลัย 

2) พิจารณาออกระเบียบและประกาศของคณะตามที่สภามหาวิทยาลัย

มอบหมาย ซึ่งไม่ขัดหรือแย้งกับระเบียบหรือข้อบังคับของมหาวิทยาลัย หรือ

เพ่ือเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย 

3) พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรของคณะ ก ากับ ติดตาม จัดการวัดผล 

ประเมินผล และควบคุมมาตรฐานการศึกษาของคณะ การแต่งตั้งบุคคล และ

การอ่ืนใดที่มีข้อบังคับหรือระเบียบก าหนดให้เป็นหน้าที่ของคณะกรรมการ

เพ่ือเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย  

4) ให้ความเห็นชอบการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี ผลการตรวจสอบบัญชี และงบดุล

ของคณะและหน่วยงานภายในคณะเพ่ือเสนอความเห็นต่อมหาวิทยาลัย     

(ถ้ามี) 
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5) พิจารณาแนวทางการบริหารของคณะภายใต้หลักธรรมาภิบาลที่ครอบคลุมถึง

การบริหารงานบุคคล สิทธิประโยชน์ สวัสดิการ การบริหารงบประมาณ 

การเงิน การบัญชี การบริหารงานวิชาการ โดยค านึงถึงความมีประสิทธิภาพ 

ความคุ้มค่า และสอดคล้องกับมาตรฐานที่เก่ียวข้อง 

6) ก ากับ ควบคุม ติดตาม ตรวจสอบการท างานของคณะที่ครอบคลุมทุกด้าน 

โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การผลิตบัณฑิต การวิจัย การบริการวิชาการ การท านุ

บ ารุงศิลปวัฒนธรรม การบริหารงานและด้านอ่ืนๆ ที่เป็นไปตามมาตรฐาน

และเป้าหมายที่ก าหนด 

7) วางระบบให้มีการรับ และพิจารณาเรื่องร้องทุกข์ท่ีเกิดจากการด าเนินงานของ

คณะให้มีประสิทธิภาพ 

8) แต่งตั้งคณะกรรมการต่างๆ คณะอนุกรรมการ คณะท างาน หรือมอบหมายให้

บุ คคลปฏิบั ติ หน้ าที่ อย่ า ง ใดอย่ า งหนึ่ งที่ อยู่ ใ นขอบ เขตหน้ าที่ ของ

คณะกรรมการ 

9) เห็นชอบรายงานผลการด าเนินงานประจ าปีของคณะเพ่ือรายงานให้สภา

มหาวิทยาลัยทราบ 

10) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่มีข้อบังคับหรือระเบียบของมหาวิทยาลัยก าหนดให้เป็น

หน้าที่ของคณะกรรมการ 

11) ให้ค าปรึกษา และเสนอความเห็นแก่คณบดี 

12) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ ตามท่ีคณบดีหรืออธิการบดีมอบหมาย 

 

3. คณะกรรมกำรประจ ำคณะได้ท ำหน้ำที่ในกำรก ำกับติดตำมผลการด าเนินงาน 

ตามแผนยุทธศาสตร์/แผนปฏิบัติราชการประจ าปี และให้ข้อเสนอแนะแก่คณะ/

ภาควิชา/หน่วยงานเพ่ือให้การด าเนินงานของคณะ เป็นไปตาม ทิศทาง เป้าหมาย

ที่คณะกรรมการประจ าคณะก าหนดในด้านต่างๆ ต่อไปนี้ 

1) ด้านหลักสูตรการเรียนการสอน 

2) ด้านการวิจัยและสร้างสรรค์ 

3) ด้านการบริการทางวิชาการ 
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4) ด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 

5) ด้านการพัฒนากิจการนักศึกษา 

6) ด้านการเงิน งบประมาณ 

7) ด้านการบริหารความเสี่ยง 

8) ด้านการจัดการความรู้ 

9) การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน และการประกันคุณภาพการศึกษา

ภายนอก 

10) ด้านการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 

11) ด้านกายภาพ 

12) การบรรลุตามแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติราชการประจ าปี ปีละ 2 ครั้ง 
 

4. คณะกรรมการประจ าคณะ ได้ก ากับติดตามการด าเนินงานของคณะ/ภาควิชา/

หน่วยงาน ตามมติที่ที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ มอบหมายและให้

ข้อเสนอแนะ  

5. ผลการด าเนินงานในภาพรวมของคณะ มีผลสัมฤทธิ์และมีความสอดคล้องกับ

ทิศทาง เป้าหมาย และแผนยุทธศาสตร์/แผนปฏิบัติราชการประจ าปี  ที่

คณะกรรมการประจ าคณะ  ก าหนด 

6. คณะกรรมการประจ าคณะ ได้ท าหน้าที่ในการวางระเบียบและข้อบังคับภายใน

คณะ ตามท่ีสภามหาวิทยาลัยมอบหมายหรือเพ่ือเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย 

7. คณะกรรมการประจ าคณะ ได้ท าหน้าที่ในการสนับสนุน/ส่งเสริม ให้ค าปรึกษา 

ข้อเสนอแนะในการแก้ไขปัญหา อุปสรรคการด าเนินงานของคณะ/ภาควิชา/

หน่วยงาน มากน้อย 

8. คณะกรรมการประจ าคณะ ได้ติดตามให้คณะ และภาควิชาพัฒนาคุณภาพ

การศึกษาตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 

มากน้อย 



คู่มือการปฏิบัติงานการจัดประชุมและรายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร               หน้า 156 

 

9. คณะกรรมการประจ าคณะด าเนินการบริหารจัดการคณะ/หน่วยงาน สอดคล้อง

กับหลักธรรมมาภิบาล 10 องค์ประกอบ มากน้อย 

1) หลักประสิทธิผล 

2) หลักประสิทธิภาพ 

3) หลักการตอบสนอง 

4) หลักภาระรับผิดชอบ 

5) หลักความโปรงใส 

6) หลักการมีส่วนร่วม 

7) หลักการกระจายอ านาจ 

8) หลักนิติธรรม 

9) หลักความเสมอภาค 

10)  หลักมุ่งเน้นฉันทามต ิ

 

  ด้านการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะฯ : พิจารณาภาพรวมการจัดประชุม 

คณะกรรมการประจ าคณะฯ ที่ผ่านมา ความคิดเห็นต่อประเด็นด้านต่างๆ ดังนี้ 

1. ความเหมาะสมของความถ่ีในการจัดประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ มีความ

เหมาะสม 

2. ความเหมาะสมของการประชุมก าหนดให้มีการส่งวาระล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน 

ก่อนการประชุม มีความเหมาะสม 

3. ความเหมาะสมของจ านวนวาระการประชุมแต่ละครั้งมีความเหมาะสม 

4. ความเหมาะสมของ เอกสาร ข้อมูล ประกอบวาระการพิจารณาเพียงพอต่อการ

ตัดสินใจของคณะกรรมการประจ าคณะ 

5. ความเหมาะสมของระยะเวลาที่ใช้ในการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ มีความ

เหมาะสม 

6. ในภาพรวมคณะกรรมการประจ าคณะ มีการเตรียมตัวล่วงหน้าก่อนการประชุม 
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7. การจัดท ารายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ   มีความชัดเจน 

ครบถ้วน ถูกต้อง ครอบคลุม 

8. การเผยแพร่รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ   มีความเหมาะสม 
 

แล้วภายหลังจากการประชุมจึงน ามาจัดท ารายงานการประชุมเรื่องสรุปผลการ 

วิเคราะห์แบบประเมินการปฏิบัติงานฯ และจัดส่งเอกสารต้นฉบับทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับแบบสรุปผลการ

ประเมินฯ และข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมเกี่ยวกับการปฏิบัติงานตามบทบาทอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการ

ประจ าคณะ และข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมเกี่ยวกับการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะดังกล่าวมาใช้เป็น

เอกสารประกอบการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ให้กับงานแผนและประกันคุณภาพการศึกษา  

ส านักงานคณบดี ต่อไป 
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บทที่ 5  

ปัญหำอุปสรรคและข้อเสนอแนะ 

              ผู้ปฏิบัติงานตามคู่มือการปฏิบัติงาน เรื่อง การจัดการประชุมและรายงานการประชุม

คณะกรรมการประจ าคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร  ใน

บทบาทหน้าที่ของผู้ปฏิบัติงานนั้น มี กฎ ระเบียบ หลักเกณฑ์ และทฤษฎีที่เกี่ยวข้องอยู่หลายส่วน

ด้วยกัน  นอกจากผู้ปฏิบัติงานยังต้องเป็นผู้รอบรู้ ใน กฎ ระเบียบ ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องเป็นอย่างดีแล้ว  ยัง

ต้องท าหน้าที่ในการให้ค าปรึกษาแนะน าแก่ผู้รับบริการ อีกด้วย  และยังมีส่วนร่วมในการร่วมแก้ไข

ปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน ซึ่งสามารถสรุปประเด็นปัญหาอุปสรรค ได้ดังต่อไปนี้ 

ปัญหำ/อุปสรรค 

.            1. ได้รับเอกสารเพ่ือเข้าประชุมจากหน่วยงานต้นเรื่องช้ากว่าวันปิดรับวาระการประชุม 

   2. ห้องประชุมและอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ไม่เพียงพอต่อผู้เข้าร่วมประชุม 

   3. เมื่อถึงก าหนดเวลาประชุม กรรมการบางท่านยังไม่เข้าห้องประชุม อาจท าให้การ 

นับองค์ประชุมไม่ครบ และเวลาเริ่มการประชุมเลื่อนออกไป 

   4. กรรมการบางท่านขาดประชุม ท าให้ไม่ทราบหัวข้อหรือมติที่ประชุม 

   5. บุคลากรสายสนับสนุนบางคนไม่สามารถจดรายงานการประชุมได้ เนื่องจากขาด 

ความเข้าใจ ประสบการณ์และรูปแบบการจดรายงานการประชุม 
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   6. ผู้เข้าร่วมประชุมไม่สามารถฟังและเข้าร่วมประชุมได้ตลอดระยะเวลาของการ 

ประชุม เนื่องจากระยะเวลาของการประชุมยาวนานเกินไป 

   7. เอกสารการประชุมมีปริมาณมาก 

 

แนวทำงกำรแก้ไขปัญหำ/อุปสรรค 
 

             1. หน่วยงานย่อยในส านักงานคณบดีควรจัดส่งเอกสารที่จะน าเข้าวาระการประชุม

ให้กับฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการประจ าคณะฯ ก่อนหรือภายในวันปิดรับวาระการประชุม เนื่องจาก

ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการประจ าคณะฯ จะต้องด าเนินการจัดท าวาระการประชุมและจัดพิมพ์สรุป

ระเบียบวาระการประชุม ก่อนรวบรวมเอกสารประชุมทั้ งหมดเสนอหัวหน้างาน เลขานุการ

คณะกรรมการประจ าคณะฯ และเสนอประธานคณะกรรมการประจ าคณะฯ พิจารณาร่างวาระและ

ระเบียบวาระการประชุมก่อนจัดท าชุดเอกสารประชุมแจกให้แก่คณะกรรมการทุกท่านตามก าหนดการ

ส่งวาระการประชุมต่อไป 

  2. หน่วยงานอาจมีการปรับปรุงห้องประชุมและอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ให้เพียงพอต่อ

ผู้เข้าร่วมประชุม เช่น  

       2.1 จัดโต๊ะ เก้าอ้ีนั่งมากกว่าจ านวนผู้เข้าร่วมประชุม 

   2.2 มีไมโครโฟนประชุมเพียงพอต่อการใช้งานของผู้เข้าร่วมประชุม 

   2.3 จัดระบบเสียงในห้องประชุมให้สามารถรองรับการพูดหรือฟังให้ได้ยิน

ชัดเจนยิ่งขึ้น 



คู่มือการปฏิบัติงานการจัดประชุมและรายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร               หน้า 160 

 

   3. กรรมการควรตรงต่อเวลาในการเข้าร่วมประชุม เพราะจะได้นับองค์ประชุมครบ

โดยเร็ว และเริ่มเวลาการประชุมตามก าหนดระยะเวลา เพ่ือจักได้พิจารณาวาระการประชุมได้เสร็จสิ้น

ตามก าหนดการปิดประชุม กรณีมีการประชุมอ่ืนต่อจากการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะฯ 

   4. กรรมการไม่ควรขาดการประชุมหากไม่จ าเป็น เพราะหากมีวาระการประชุมที่ต้อง

หารือกับผู้ขาดการประชุม อาจท าให้การด าเนินงานเกิดความล่าช้า หรือที่ประชุมไม่สามารถพิจารณาใน

วาระการประชุมนั้นๆ ได้ เนื่องจากขาดข้อมูลเพิ่มเติมเพ่ือประกอบการพิจารณา 

   5. หน่วยงานควรให้บุคลากรเข้ารับการอบรมเทคนิคการจดรายงานการประชุม เพ่ือให้

เกิดความเข้าใจในรูปแบบการจดรายงานการประชุม และสามารถน ามาปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง 

   6. ประธานฯ ขอความร่วมมือให้กรรมการเข้าร่วมประชุมได้ตลอดระยะเวลาของการ

ประชุม  

   7. ควรลดจ านวนหน้ากระดาษเอกสารการประชุมให้น้อยที่สุด หรือเท่าที่จ าเป็นต้อง

ส าเนาให้กรรมการพิจารณา หากมีเอกสารบางเรื่องที่สามารถเวียนกันอ่านในที่ประชุมหรือน าต้นฉบับ

เอกสารมาเสนอในที่ประชุมเพ่ือพิจารณาร่วมกันได้ ท าให้เป็นการประหยัดกระดาษ ลดงบประมาณใน

การจัดท าเอกสารลงได้ 
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ข้อเสนอแนะเพ่ือกำรพัฒนำ 

   1. หากมีการจัดส่งเอกสารประชุมช้ากว่าวันปิดรับวาระการประชุม  

     1.1 หน่วยงานย่อยในส านักงานคณบดีจะต้องประสานงานกับฝ่ายเลขานุการ 

คณะกรรมการประจ าคณะฯ เพ่ือเสนอประธานคณะกรรมการประจ าคณะฯ พิจารณาการน าเสนอ

เอกสารเข้าวาระการประชุม (เพ่ิมเติม) ถ้าประธานคณะกรรมการประจ าคณะฯ อนุญาตจึงด าเนินการใน

ขั้นตอนต่อไปได ้

1.2 หน่วยงานย่อยในส านักงานคณบดีจะต้องสรุประเบียบวาระการประชุมมาให้ 

ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการประจ าคณะฯ เพ่ือเป็นการลดเวลาให้ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการประจ า

คณะฯ ด าเนินการจัดท าเอกสารประชุม (เพ่ิมเติม) ได้ทันวันประชุม เนื่องจากในการจัดส่งเอกสาร

ประชุมกระชั้นชิด ท าให้ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการประจ าคณะฯ จัดเอกสารประชุมไม่ทันหรือต้องมา

นั่งจัดเอกสารประชุมในขณะเวลาประชุม ซึ่งบางครั้งท าให้ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการประจ าคณะฯ 

ต้องปฏิบัติงานหลายด้านในเวลาเดียวกัน เช่น จัดชุดเอกสารประชุม (เพ่ิมเติม) /จดบันทึกการประชุม/

แจกเอกสารประชุมแก่คณะกรรมการฯ ในที่ประชุม/เสนอแฟ้มให้กรรมการลงนามในใบเซ็นชื่อการเข้า

ร่วมประชุมคณะกรรมการประจ าคณะฯ และประสานงานด้านอี่นๆ อีกเป็นจ านวนมาก   

      1.3 หน่วยงานย่อยในส านักงานคณบดีจะต้องจัดท าส าเนาเอกสารประชุมตาม 

จ านวนคณะกรรมการประจ าคณะฯ มาให้ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการประจ าคณะฯ  

  2.  ส่วนงานควรมีงบประมาณส าหรับการปรับปรุงห้องประชุมและอุปกรณ์

โสตทัศนูปกรณ ์

  3. ประธานคณะกรรมการประจ าคณะฯ ขอความร่วมมือจากผู้เข้าร่วมประชุมให้เข้า

ร่วมประชุมตามก าหนดเวลา เพ่ือให้มีเวลาในการพิจารณาเรื่องต่างๆ ได้ครบถ้วนในการประชุมครั้งนั้นๆ  
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  4. ประธานคณะกรรมการประจ าคณะฯ ขอความร่วมมือให้กรรมการไม่ควรขาดการ

ประชุมหากไม่จ าเป็น หรือจ าเป็นต้องขาดการประชุม กรรมการควรมีบันทึกชี้แจงหรือถ้าเป็นกรรมการ

โดยต าแหน่ง ซึ่งมิใช่ชื่อบุคคล ควรมีบันทึกมอบหมายให้มีผู้แทนเข้าร่วมประชุมต่อไป  

   5. บุคลากรสายสนับสนุนบางคนไม่สามารถจดรายงานการประชุมได้ เนื่องจากขาด

ความเข้าใจ ประสบการณ์และรูปแบบของการจดรายงานการประชุม  

        5.1 ควรพิจารณามอบหมายให้บุคลากรที่มีความสามารถและทักษะเป็นผู้จด

รายงานการประชุม  

      5.2 ผู้จดรายงานการประชุมควรเป็นนักฟังที่ดี มีสมาธิในการฟัง เพ่ือท าให้การจด 

รายงานการประชุมได้ครบถ้วน ถูกต้อง และตรงประเด็น  

      5.3 ควรมีการหมุนเวียนให้บุคลากรได้เข้าร่วมและจดรายงานการประชุมในหัวข้อ

วาระที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะ เนื่องจากอาจมีข้อมูลภูมิหลังที่ต้องเกินน ากันมาก่อน เพ่ือที่จะได้จดรายงาน

การประชุมได้อย่างครบถ้วนใจความส าคัญ  

      5.4 ควรมีการฝึกบุคลากรให้จดรายงานการประชุม เพ่ือเป็นการสร้างบุคลากรให้มี

ความรู้ความเข้าใจโดยทัดเทียมกัน หรือเพ่ือการปฏิบัติงานแทนกันได้ กรณีผู้ปฏิบัติงานปกติได้รับ

มอบหมายให้ไปปฏิบัติงานด้านอื่น หรือมีงานเร่งด่วนที่ต้องด าเนินการในขณะนั้น  

       6. ประธานคณะกรรมการประจ าคณะฯ ควรควบคุมเวลาในแต่ละเรื่องของการประชุม 

เพ่ือให้การประชุมด าเนินไปตามวาระการประชุม และเลิกประชุมตามก าหนดเวลา 

  7. เอกสารการประชุมมีปริมาณมาก 

      7.1 คณะฯ ได้มีการน าเทคโนโลยีสารสนเทศ มาจัดท าเอกสารประชุมผ่านระบบ

สารสนเทศ เพื่อเป็นการลดกระดาษ และพัฒนารูปแบบของการประชุม   
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      7.2 เพ่ือเป็นการประหยัดสถานที่ในการจัดเก็บเอกสารประชุม 

      7.3 เพ่ือให้มีการค้นคว้าเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประชุมได้ง่ายและสะดวก

รวดเร็วมากยิ่งขึ้น 
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รูปแบบรายงานการประชุม (ตามระเบียบข้อ 25) 
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                  พ.ศ. 2543    ศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาการจัดการทั่วไป (บัญชี)     
                            สถาบนัราชภัฏนครปฐม อ าเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 

                                                                                                   

4. ประวัติกำรท ำงำน 
     พ.ศ. 2541 – 2543   พนักงานธุรการ  สังกัดส านักงานเลขานุการ  

  คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลยัศิลปากร  
                                             อ าเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 

     พ.ศ. 2544 – 2546   เจ้าหน้าทีบ่ริหารงานทั่วไป สงักัดส านักงานเลขานุการ  
  คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลยัศิลปากร  
                                             อ าเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 

     พ.ศ. 2547 – 2561   นักบริหารงานทั่วไป สังกัดส านักงานคณบดี 
  คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลยัศิลปากร  
                                  อ าเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 

     พ.ศ. 2562 –ปัจจุบัน นกัวชิาการอุดมศึกษาปฏิบัติการ สงักัดส านักงานคณบดี 
      คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลยัศิลปากร  
                                  อ าเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 

 

5. รำงวัลเชิดชูเกียรติที่เคยได้รับ 
     5.1  บุคลากรดีเด่น ประจ าปี พ.ศ. 2551 กลุ่มพนักงานมหาวิทยาลัย 
     5.2  เหรียญทองแดง การแข่งขันกีฬาบุคลากรส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  
            คร้ังที่ 25 กีฬาแอโรบิค (ประเภททีม) ในช่วงระหว่างวันที่ 1 – 8 พฤษภาคม 2549  
            ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช   

 


