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คานา
การประชุมเป็นภารกิจที่สาคัญอย่างหนึ่งของคณะวิศวกรรมศาสตร์ เนื่องจากเป็นเวทีในการระดม
ความคิดในการวางแผน วางนโยบาย ตลอดจนแนวปฏิบัติงาน หรือระดมความคิด เพื่อให้การปฏิบัติงานของ
กิ จ กรรมใดกิ จ กรรมหนึ่ ง ส าเร็ จ ผลตามเป้ า หมาย อี ก ทั้ ง ร่ ว มกั น หาแนวทางในการแก้ ไ ขปั ญ หาที่ เ กิ ด ขึ้ น
ในการดาเนินงาน ฉะนั้นการจัดการประชุม และการเขียนรายงานการประชุมที่ ชัดเจน ถูกต้อง และครอบถ้วน
จะสนองให้เกิดผลสัมฤทธิ์ในการประชุมตามความมุ่งหมายของคณะวิศวกรรมศาสตร์ที่จัดการประชุม ประกอบ
กับสถาบันฯ ได้มีข้อบังคับสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน ว่าด้วย คณะกรรมการประจาคณะ พ.ศ.2558 ซึ่งทาให้
องค์ประกอบและแนวทางในการจัดประชุมคณะกรรมการประจาคณะวิศวกรรมศาสตร์ ผู้จัดทาจึงได้มีการ
ทบทวนและปรับปรุงคู่มือการจัดประชุมคณะกรรมการประจาคณะวิศวกรรมศาสตร์ ให้เป็นไปตามข้อบังคับ
สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน ว่าด้วย คณะกรรมการประจาคณะ พ.ศ.2558
ทั้งนีค้ ู่มือฉบับนี้แบ่งเป็น 2 ส่วน คือส่วนแรก เป็นเรื่องความหมาย และขั้นตอนการประชุมส่วนที่ 2
เป็นรูปแบบของการจัดระเบียบวาระ แบบการจัดทาเอกสารประกอบวาระการประชุม และแบบรายงานการ
ประชุม เพื่อเป็นประโยชน์และแนวทางในการปฏิบัติงานของบุคลากรในหน่วยงานต่อไป

ผู้จัดทา
นายทรงพล ใจเดช
รักษาราชการแทนหัวหน้าสานักงานคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์
14 กุมภาพันธ์ 2562

สิ่งที่ควรรู้เกี่ยวกับการประชุม
การประชุม หมายถึง กิจกรรมของบุคคลกลุ่มหนึ่งซึ่งได้มาพบปะกันตามกาหนดนัดหมาย โดยมีวัตถุประสงค์
ต่างๆกัน เช่น เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ ความคิด เพื่อ วางแผน ปรึกษาหารือ กาหนดแนวทาง และแก้ปัญหา
ต่างๆ เป็นต้น
องค์ประชุม หมายถึง จานวนผู้เข้าประชุม โดยทั่วไปต้องไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของสมาชิกทั้งหมด
ประธานการประชุม หมายถึง ผู้ ที่ทาหน้ าที่ควบคุมการประชุมทั้งหมด โดยมีรองประธานทาหน้าที่แทน
เมื่อประธานไม่อยู่
รองประธาน หมายถึง ผู้ที่ได้รับการเลือกหรือแต่งตั้ง ให้มีหน้าที่ เสมือนประธานผู้ ในกรณีที่ประธานไม่อยู่ ไม่
สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้
กรรมการ หมายถึง ผู้ทาหน้าที่พิจารณาเรื่องที่อยู่ในวาระการประชุม และตั้งข้อเสนอเพื่อให้ที่ประชุมพิจารณา
โดยมีเลขานุการช่วยทาหน้าที่เฉพาะเรื่องใดเรื่องหนึ่ง
เลขานุการ หมายถึง ผู้ทาหน้าที่จัดระเบียบวาระการประชุม บันทึกรายงานการประชุม และสรุปประเด็นของ
การประชุมเพื่อนาไปปฏิบัติ โดยมีผู้ปฏิบัติหน้าที่ในการประชุม ช่วยปฏิบัติงาน พร้อมทั้งอานวยความสะดวก
ต่างๆ
ผู้ปฏิบัติหน้าที่ในการประชุม หมายถึง ผู้ทาหน้าที่จัดเตรียมความพร้อมในการประชุมทั้งในส่วนของเอกสาร
สถานที่ และอานวยความสะดวกในด้านต่างๆ ในการประชุม
ระเบียบวาระการประชุม หมายถึง เรื่องที่นาเข้าที่ประชุมของคณะกรรมการในการประชุม กาหนดเป็น วาระ
ที่ 1 ... วาระที่ 2...ฯลฯ
มติของที่ประชุม หมายถึง ข้อตัดสินใจของที่ประชุมเพื่อให้นาไปปฏิบัติ
รายงานการประชุม หมายถึง การบันทึกความคิดเห็นของผู้มาประชุม ผู้เข้าร่วมประชุม และมติของที่ประชุม
ไว้เป็นหลักฐาน

องค์ประกอบของคณะกรรมการประจาคณะวิศวกรรมศาสตร์ ประกอบด้วย
(องค์ประกอบนี้ใช้กับหลักสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560)
1
2
3.
4.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์
ประธาน (โดยตาแหน่ง)
รองคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ฝ่ายวิชาการและวิจัย
รองประธาน (คณะกรรมการเลือก)
รองคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ฝ่ายพัฒนานักศึกษา
กรรมการ
ประธานหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
กรรมการ (โดยตาแหน่ง)
สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิต
ประธานหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
กรรมการ (โดยตาแหน่ง)
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
ประธานหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
กรรมการ (โดยตาแหน่ง)
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560)
ประธานหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
กรรมการ (โดยตาแหน่ง)
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
ประธานหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
กรรมการ (โดยตาแหน่ง)
สาขาวิชาวิศวกรรมการวัดและควบคุม
ประธานหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
กรรมการ (โดยตาแหน่ง)
สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม
ประธานหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
กรรมการ (โดยตาแหน่ง)
สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์
ประธานหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
กรรมการ (โดยตาแหน่ง)
สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
ประธานหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
กรรมการ (โดยตาแหน่ง)
สาขาวิชาวิศวกรรมปิโตรเคมีและสิ่งแวดล้อม
อาจารย์สิริศร มิตรานนท์
กรรมการ
ผู้แทนคณาจารย์ในคณะซึ่งเลือกกันเอง จานวน 1 คน วาระการดารงตาแหน่ง 2 ปี
ศาสตราจารย์ ดร.ผดุงศักดิ์
รัตนเดโช
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบัน
แต่งตั้งโดยสถาบันฯ จากคาแนะนาของสภาวิชาการ วาระการดารงตาแหน่ง 2 ปี
รองศาสตราจารย์ชาญ
ถนัดงาน
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบัน
แต่งตั้งโดยสถาบันฯ จากคาแนะนาของสภาวิชาการ วาระการดารงตาแหน่ง 2 ปี
รองศาสตราจารย์ ดร.พัชรินทร์ วรธนกุล
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบัน
แต่งตั้งโดยสถาบันฯ จากคาแนะนาของสภาวิชาการ วาระการดารงตาแหน่ง 2 ปี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมควร
สนองอุทัย
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบัน
แต่งตั้งโดยสถาบันฯ จากคาแนะนาของสภาวิชาการ วาระการดารงตาแหน่ง 2 ปี
รองคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ฝ่ายบริหารและประกันคุณภาพฯ เลขานุการ
แต่งตั้งโดยคณะกรรมการฯ จากคาแนะนาของคณบดี

20. หัวหน้าสานักงานคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์
แต่งตั้งโดยคณะกรรมการฯ จากคาแนะนาของคณบดี

ผู้ช่วยเลขานุการ

รายชื่อผู้ปฏิบัติหน้าที่ในการประชุม
1. นางสาวจิราภรณ์
ศรีนิล
2. นางสาวปวีณา
ไร่วิบูลย์

หมายเหตุ : องค์ประกอบของคณะกรรมการประจาคณะ เป็นไปตามข้อบังคับสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน
ว่าด้วย คณะกรรมการประจาคณะ พ.ศ.2558 ข้อ 6

ข้อมูล ณ วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562

ขั้นตอนและกระบวนการในการจัดประชุม
จัดทาและแจ้งกาหนดการ
ประชุมประจาปี

จัดส่งรายงานการประชุม
เพื่อปฏิบัติ

จัดทาหนังสือเชิญประชุม
แจ้งร่างวาระการประชุม
(ก่อนประชุมอย่างน้อย 7 วัน)

จัดทารายงานการปะชุม
• สรุปประเด็นสาคัญแต่ละวาระ
• จัดพิมพ์รายงานการประชุมจัดทาเรื่องแจ้ง
มติที่ปนะชุมในวาระที่เกี่ยวข้อง

จัดทาวาระการประชุม และเสนอต่อคณบดี
• สรุปวาระการประชุม
• จัดเตรียมเอกสารประกอบวาระการประชุม
• จัดเตรียมกฏ ระเบียบ ข้อบังคับ ประกอบการพิจารณาในเรื่องต่างๆ

ดาเนินการประชุม
• จดและบันทึกความคิดเห็นของคณะกรรมการ
• สรุปข้อมติในการประชุมแต่ละวาระ

จัดเตรียมความพร้อมขอห้องประชุม
• ความสะอาด ความเป็นระเบียบเรียบร้อย
• อุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์
• อาหารว่าง และอุปกรณ์สาหรับผูเ้ ข้าร่วม

บทบาทหน้าที่ขององค์ประกอบในที่ประชุม
บทบาทของประธาน
ก่อนการประชุม
1. ร่วมกับเลขานุการ ผู้ช่วยเลขานุการกาหนดระเบียบวาระการประชุม
2. ศึกษารายละเอียดของระเบียบวาระ
3. กาหนดแนวทาง หรือเกณฑ์ในการดาเนินการประชุม (วางกลยุทธ์ในการประชุม)
ขณะประชุม
1. กล่าวเปิดประชุม และสร้างบรรยากาศที่ดี
2. ระบุประเด็นที่จะให้ที่ประชุมทราบ
3. กระตุ้นให้ผู้เข้าร่วมประชุมแสดงความคิดเห็น
4. ควบคุมให้ที่ประชุมอยู่ในประเด็น
5. คอยสรุปประเด็น หรือมติที่ประชุม
6. กล่าวปิดประชุม

ภายหลังประชุม
1. ร่วมมือกับเลขาฯ ผู้ช่วยเลขานุการตรวจร่างมติที่ประชุม
2. ติดตามให้มีการปฏิบัติตามมติที่ประชุม
บทบาทของเลขานุการ
ก่อนการประชุม
1. ร่วมกับประธาน และผู้ช่วยเลขานุการจัดระเบียบวาระการประชุม
2. เตรียมระเบียบการประชุมเพื่อแจกจ่ายล่วงหน้าให้ผู้เข้าร่วมประชุม
3. แจ้งเรียนเชิญคณะกรรมการให้ทราบถึงกาหนดการ วาระ สถานที่ในการประชุม
ขณะประชุม
1. ดูแลความเรียบร้อยของที่ประชุม
2. ช่วยเหลือประธานในการแจ้งระเบียบวาระในการประชุม
3. เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดประกอบระเบียบวาระ
4. ช่วยประธานทาการสรุปมติของที่ประชุม
ภายหลังประชุม
1. ร่างมติที่ประชุมเพื่อเสนอประธาน
2. เวียนมติของที่ประชุมเพื่อผู้เข้าร่วมประชุมพิจารณา
3. แจ้งมติที่ประชุมต่อส่วนงานที่เกี่ยวข้องเพื่อปฏิบัติ
3. ร่วมมือกับประธานเพื่อให้มีการปฏิบัติตามมติที่ประชุม
บทบาทของผู้ช่วยเลขานุการ
ก่อนการประชุม
1. จัดทาเอกสารประกอบการประชุม
2. จัดเตรียมสถานที่ประชุม
3. เตือน และติดตามผู้เข้าประชุมก่อนถึงเวลาประชุม
ขณะประชุม
1. ดูแลความเรียบร้อยของที่ประชุม
2. ช่วยเหลือเลขานุการในการหาเอกสารประกอบการประชุมเพิ่มเติม
3. ประสานงานกับผู้เข้าร่วมการประชุม
4. ช่วยเลขานุการจดทาการสรุปมติของที่ประชุม
ภายหลังประชุม
1. จัดพิมพ์มติที่ประชุมให้กับเลขานุการเพื่อเสนอประธาน
2. ประสานงานในการแจ้งมติที่ประชุมต่อส่วนงานที่เกี่ยวข้องเพื่อปฏิบัติ
3. ร่วมมือกับเลขานุการเพื่อให้มีการปฏิบัติตามมติที่ประชุม

บทบาทของสมาชิกผู้เข้าประชุม
ก่อนการประชุม
1. ศึกษาระเบียบวาระของการประชุม
2. ศึกษาและเตรียมตัวประชุมตามวาระต่างๆ
3. เข้าประชุมตามเวลาที่นัด
ขณะประชุม
1. แสดงบทบาทให้สอดคล้องกับระเบียบวาระ และประเภทของการประชุม
2. ต้องรักษาบรรยากาศของที่ประชุม
3. ต้องพร้อมที่จะรับมอบหมายงานตามมติที่ประชุม
4. ต้องพร้อมที่จะยอมรับมติของที่ประชุม
ภายหลังประชุม
1. ต้องตรวจร่างรายงานการประชุม
2. ต้องพร้อมที่จะลงมือปฏิบัติตามมติที่ประชุมอย่างจริงจัง

การจัดวาระการประชุม
หน่วยงานผู้เสนอวาระการประชุม หรือฝ่ายเลขานุการ จะต้องสรุปเรื่องราวความเป็นมาของเรื่อง
รวมทั้ ง ประเด็ น ที่ จ ะน าเสนอ ในแต่ ล ะวาระการประชุ ม เพื่ อ อ านวยความสะดวกต่ อ การพิ จ ารณาของ
คณะกรรมการ และที่สาคัญ คือ จะเป็นฐานข้อมูลที่จะทาให้ที่ประชุมพิจารณาได้อย่างรอบคอบ ถูกต้องและ
รวดเร็ว
การจัดทาเอกสารประกอบวาระการประชุมที่ดี จะต้องกระชับ ชัดเจน และตรงประเด็น หากมีกฎ
ระเบี ย บ พระราชบั ญญัติ หรื อมติที่เกี่ย วข้อง จะต้องนาเสนอเป็นข้อมูล ประกอบการพิจารณาด้วย โดยมี
ระเบียบวาระต่างๆ ดังนี้
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องเพื่อทราบ
ผู้เสนอวาระนี้ส่วนใหญ่จะเป็นประธานแจ้งเรื่องต่างๆ ให้ที่ประชุมทราบ รวมทั้งเรื่องที่ฝ่ายเลขานุการ
จัดระเบียบวาระ เพื่อแจ้งที่ประชุมทราบ ซึ่งเป็นเรื่องที่ไม่ต้องหาข้อยุติหรือการพิจารณาจากที่ประชุม เช่น การ
รายงานกิจกรรม หรือผลการดาเนินงานของหน่วยงาน
ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงายการประชุม
เป็นการรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง
เป็นวาระที่ใช้ในการติดตามงาน หรือแจ้งผลการดาเนินงานจากการประชุมในคราวประชุมที่ผ่านมา
เพื่อพิจารณา หรือเพื่อทราบ

ระเบียบวาระที่ 4 วาระเพื่อพิจารณา
เป็นเรื่องที่ต้องการให้ที่ประชุมพิจารณา เพื่อนาไปเป็นนโยบายและแนวทางในการปฏิบัติงานหรือ
เป็นไปตามอานาจหรือหน้าที่ของคณะกรรมการชุดนั้น ๆ การจัดทาเอกสารประกอบวาระนี้ ฝ่ายเลขานุการ
หรือหน่วยงานเจ้าของเรื่องผู้เสนอวาระ จะต้องศึกษาเรื่องราวให้ละเอียดและสรุปความเป็นมาของเรื่องให้
ชัดเจนและครอบคลุม เพื่อเป็นพื้นฐานในการพิจารณาที่ถูกต้อง
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ
เป็นเรื่องที่ไม่ได้จัดเข้าในวาระใดวาระหนึ่ง ในการประชุมแต่ละครั้ง แต่อาจมีเรื่องเร่งด่วนจาเป็นที่
จะต้องนาเสนอคณะกรรมการพิจารณา ก็สามารถจัดเข้าในวาระอื่นๆ ได้

การประชุมที่มีประสิทธิผล
1. บรรลุวัตถุประสงค์ของการประชุม
2. มติของที่ประชุมต้องสามารถนาไปปฏิบัติให้เกิดผล
3. ผู้เข้าร่วมประชุมส่วนใหญ่พึงพอใจในการประชุมนั้น
4. ใช้เวลาและงบประมาณอย่างประหยัดและเหมาะสมกับการประชุมนั้น
5. ไม่ออกนอกประเด็น หรือนอกเหนืออานาจของคณะกรรมการประจาคณะ

ภาคผนวก

**ตัวอย่างบันทึกข้อความเชิญประชุม **

**ตัวอย่างการจัดทาระเบียบวาระการประชุม **

ระเบียบวาระการประชุม
คณะกรรมการประจาคณะวิศวกรรมศาสตร์ ครั้งที่ 1/2562
วันพุธที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2562 เวลา 13.30 น.
ณ ห้องประชุมคณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
1.1 ประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง แนวทางการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ เกี่ยวกับสมรรถนะดิจิทัลสาหรับคุณวุฒิระดับ ปริญญา
ตรี (เอกสารหน้าที่ 01)

มติที่ประชุม

ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจาคณะฯ
- ครั้งที่ 6/2561 วันพุธที่ 21 พฤศจิกายน 2561 (เอกสารหน้าที่ 02-10)
- ครั้งที่ 7/2561 วันพุธที่ 19 ธันวาคม 2561 (เอกสารหน้าที่ 11-20)

มติที่ประชุม

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง
3.1 พิ จ ารณาแนวทางการจัด ท าร่ างหลั ก สู ต รครุ ศาสตร์ อุ ตสาหกรรมบั ณ ฑิ ต สาขาวิช า
ครุศาสตร์วิศวกรรม หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2562 (เอกสารหน้าที่ 21-25)
ด้วยที่ปรึกษาอธิการบดีด้านหลั กสู ตร ได้เสนอร่างหลั กสู ตรครุศาสตร์อุตสาหกรรม
บัณฑิต สาขาวิชาครุศาสตร์วิศวกรรม หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2562 ต่อสถาบันฯ ซึ่งสถาบันฯ ได้
มอบให้ ร องอธิ ก ารบดี คณบดี ค ณะวิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี และคณบดี ค ณะ
วิศวกรรมศาสตร์ จัดเตรียมร่างหลักสูตร หลังการจัดทาความร่วมมือสานักงานคณะกรรมการ
อาชีวศึกษา ซึง่ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้นาเข้าหารือในคราวประชุมคณะกรรมการประจาคณะ
วิศวกรรมศาสตร์ ครั้งที่ 7/2561 เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2561 โดยที่ประชุมมีมติมอบให้แต่
ละหลักสูตรนากลับไปพิจารณาเพื่อเสนอแนะในคราวถัดไป นั้น
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้รวบรวมข้อคิดเห็ นของหลั กสูตร เพื่อให้ คณะกรรมการได้
ร่วมกันพิจารณาแนวทางการดาเนินการและให้ข้อเสนอแนะ ก่อนที่คณะวิศวกรรมศาสตร์ จะ
ได้นาเสนอสถาบันฯ เพื่อดาเนินการต่อไป
จึงเรียนมาเพื่อพิจารณา

มติที่ประชุม

3.2 พิจารณาร่างหลักสูตรวิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสารและอิเล็กทรอนิกส์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.
2562 (เอกสารหน้าที่ 26-44)
ด้วยอาจารย์ ดร.ธีรพงศ์ อรชร ประธานหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
วิศวกรรมอิเล็ กทรอนิ กส์ แ ละโทรคมนาคม ได้เสนอร่างหลั กสู ต รวิศวกรรมศาสตรบั ณ ฑิ ต
สาขาวิ ช าวิ ศ วกรรมไฟฟ้ า สื่ อ สารและอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ เพื่ อ ให้ ค คณะกรรมการได้ พิ จ ารณา
ซึ่งคณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้นาเข้าหารือในคราวประชุมคณะกรรมการประจา
คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ ครั้งที่ 7/2561 เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2561 โดยที่ประชุมมีมติมอบให้
หลักสูตรนากลับไปปรับแก้ไขรายละเอียด และนากลับมาเสนออีกครั้งนึง นั้น
คณะวิศวกรรมศาสตร์ จึงขอให้คณะกรรมการฯ ได้ร่วมกันพิจารณาให้ ข้อเสนอแนะ
ก่อนที่คณะวิศวกรรมศาสตร์ จะได้นาเสนอสถาบันฯ เพื่อดาเนินการต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณา

มติที่ประชุม

3.3 พิจารณาร่างหลักสูตรวิศวกรรมไฟฟ้ากาลังและพลังงาน หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2562 และ
เสนอโครงการพัฒนาและยกร่างหลักสูตรฯ (เอกสารหน้าที่ 45)
ด้วยผุ้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประสิทธิ์ นางทิน ประธานหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560 ได้เสนอร่างหลักสูตรวิศวกรรม
ศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้ากาลังและพลังงาน หลักสูตรใหม่ 2562 และเสนอ
โครงการพั ฒ นาและยกร่ า งหลั ก สู ต รฯ เพื่ อ ให้ ค คณะกรรมการได้ พิ จ ารณา ซึ่ ง คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ ได้นาเข้าหารือในคราวประชุมคณะกรรมการประจาคณะวิศวกรรมศาสตร์
ครั้งที่ 7/2561 เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2561 โดยที่ประชุมมีมติมอบให้หลักสูตรนากลับไป
ปรับแก้ไขรายละเอียด และนากลับมาเสนออีกครั้งนึง นั้น
คณะวิศวกรรมศาสตร์ จึงขอให้คณะกรรมการฯ ได้ร่วมกันพิจารณาให้ ข้อเสนอแนะ
ก่อนที่คณะวิศวกรรมศาสตร์ จะได้นาเสนอสถาบันฯ เพื่อดาเนินการต่อไป
จึงเรียนมาเพื่อพิจารณา

มติที่ประชุม

3.4 รายงานการประชุมอาจารย์ประจาหลักสูตร (เอกสารหน้าที่ 46-66)
ตามมติที่คณะกรรมการประจาคณะวิศวกรรมศาสตร์ ครั้งที่ 5/2558 เมื่อวันพุธที่
9 กัน ยายน 2558 ระเบียบวาระที่ 4.7 พิจารณาร่างตารางการประชุมอาจารย์ประจ า
หลักสูตร โดยที่ประชุมมีมติเห็นชอบในหลักการ และมอบให้หลักสูตรนากลับไปพิจารณา
และทาหนังสือแจ้งตารางประชุมอาจารย์ประจาหลักสูตรกลับมายังสานักงานคณบดี พร้อม
ทั้งให้หลักสูตรส่งรายงานการประชุมอาจารย์ประจาหลักสูตรอย่างน้อยปีละ 6 ครั้ง เพื่อนาที่
ประชุมคระกรรมการประจาคณะฯ นั้น

ในการนี้ ค ณะวิ ศ วกรรมศาสตร์ จึ ง ขอแจ้ ง รายงานการประชุ ม อาจารย์ ป ระจ า
หลักสูตร เพื่อให้คณะกรรมการฯ ได้รับทราบ โดยมีรายละเอียดดังนี้
- วศ.บ.สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560)
 ครั้งที่ 2/2561 วันที่ 24 กันยายน 2561
 ครั้งที่ 3/2561 วันที่ 17 ตุลาคม 2561
 ครั้งที่ 4/2561 วันที่ 19 พฤศจิกายน 2561
- วศ.บ.สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิต
 ครั้งที่ 1/2562 วันที่ 12 ธันวาคม 2561
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

มติที่ประชุม

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเพื่อพิจารณา
4.1 การพิจารณาร่างแบบสารวจแผนพัฒนาบุคลากร (เอกสารหน้า 67-72)
ด้วยคณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้จัดทาการพิจารณาร่างแบบสารวจแผนพัฒนาบุคลากร
เพื่อให้บุคลากรได้ให้ข้อมูล เพื่อนามาวางแผนพัฒนาบุคลากรในระดับหลักสูตร ระดับคณะ
วิชา และระดับสถาบันฯ นั้น
ในการนี้ ค ณะวิ ศ วกรรมศาสตร์ จึ ง ขอให้ ค ณะกรรมการฯ ได้ ร่ ว มกั บ พิ จ ารณาให้
ข้อเสนอแนะในการปรับรูปแบบในการสารวจ เพื่อให้ครอบคลุมทุกมติในการดาเนินการ ก่อน
นาได้ทาการวางแผนบุคลากรต่อไป
จึงเรียนมาเพื่อพิจารณา

มติที่ประชุม

4.2 แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร
ด้วยคณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้นาแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร เข้าที่
ประชุมคณะกรรมการดาเนิน งานด้ านประกัน คุณภาพการศึ ก ษาภายใน ระดับคณะวิ ช า
ประจาปีการศึกษา 2561 ครั้งที่ 1/2561 วาระที่ 4.7 พิจารณา (ร่าง)แผนพัฒนาคุณภาพ
(Improvement Plan) ระดับหลักสูตร ประจาปีการศึกษา 2561 (จากผลประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจาปีการศึกษา 2560) โดยที่ประชุมได้มีมติ เห็นชอบ
และมอบหลักสูตรปรับแก้ไขดังนี้
1. ช่องแนวทางปรับปรุง/พัฒนา และช่องโครงการหรือกิจกรรม ควรวางแผนใน
สิ่งที่ดาเนินการได้
2. ระยะเวลาดาเนินการ ควรระบุช่วงเวลาที่ดาเนินการให้ชัดเจน
หลักสูตร ได้ดาเนินการปรับแก้ไขเรียบร้อยแล้ว คณะวิศวกรรมศาสตร์ จึง ขอให้
คณะกรรมการฯ ได้ร่วมกับพิจารณาให้ข้อเสนอแนะ ก่อนนาเสนอสถาบันฯ ต่อไป
จึงเรียนมาเพื่อพิจารณา

มติที่ประชุม

4.3 พิจารณาร่างประกาศสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน เรื่อง นโยบายการจัดซื้อวัสดุงานวิจัย
สาหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี (โครงงานวิศวกรรม 2) (เอกสารหน้าที่ 73-76)
ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริหารสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน ครั้งที่ 12/2561 เมื่อ
วันที่ 11 ธันวาคม 2561 วาระที่ 5.5 ขอเสนอร่างประกาศสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน เรื่ อง
นโยบายการจั ด ซื้ อ วั ส ดุ ง านวิ จั ย โครงงานวิ ศ วกรรม 2/วิ ท ยานิ พ นธ์ โดยที่ ป ระชุ ม
มอบให้คณะกรรมการประจาคณะวิศวกรรมศาสตร์พิจารณาร่างประกาศสถาบันเทคโนโลยี
ปทุมวัน เรื่อง นโยบายการจัดซื้อวัสดุงานวิจัย สาหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี (โครงงาน
วิศวกรรม 2) นั้น
คณะวิศวกรรมศาสตร์ จึงขอให้คณะกรรมการฯ ได้ร่วมกันพิจารณาให้ ข้อเสนอแนะ
ก่อนที่คณะวิศวกรรมศาสตร์ จะได้นาเสนอสถาบันฯ เพื่อดาเนินการต่อไป
จึงเรียนมาเพื่อพิจารณา

มติที่ประชุม

4.4 พิจารณาร่างประกาศสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน เรื่อง หลักเกณฑ์การเทียบโอน/ยกเว้น
รายวิชา สาหรับคณะวิศวกรรมศาสตร์ (เอกสารหน้าที่ 77-79)
ด้ว ยที่ห ลั กสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปิโตรเคมีและสิ่ งแวดล้อม ได้ยื่น
ขอรับรองปริญญา ต่อสภาวิศวกร ซึ่งสภาวิศวกรได้ขอให้จัดส่งเอกสารเพิ่ มเติมสาหรับการ
รับรองปริญญา คือ ประกาศที่เกี่ยวข้องกับหลักเกณฑ์การเทียบโอน/ยกเว้นรายวิชาสาหรับ
ผู้สาเร็จการศึกษาระดับ ปวส. พร้อมระบุรายวิชาและจานวนหน่วยกิตเทียบโอน นั้น
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้จัดทาร่างประกาศสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน เรื่อง หลักเกณฑ์
การเทียบโอน/ยกเว้นรายวิชา สาหรับคณะวิศวกรรมศาสตร์ เพื่อให้คณะกรรมการฯ ได้ร่วมกัน
พิจารณาให้ข้อเสนอแนะ ก่อนที่คณะวิศวกรรมศาสตร์ จะได้นาเสนอสถาบันฯ เพื่อดาเนินการ
ต่อไป
จึงเรียนมาเพื่อพิจารณา

มติที่ประชุม

4.5 การให้ความเห็นชอบคาร้องขอลาพักการศึกษา (เอกสารหน้า 80)
ด้วยนักศึกษาในสังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้ยื่นคาร้องขอลาพักการศึกษาตาม
ระเบียบสถาบันฯ จานวน 1 ราย คือ
- นายเทอดภูมิ แป้นทอง รหัส 5701-02-2120 หลักสูตร วศ.บ.วิศวกรรมการผลิต
ได้ยื่นคาร้องขอลาพักการศึกษาประจาภาคการศึกษาที่ 2/2561 เนื่องจากมีปัญหาทาง
การเงินต้องออกไปช่วยครอบครัวทางาน
ในการนี้ ค ณะวิ ศ วกรรมศาสตร์ จึ ง ขอความเห็ น ชอบการพิ จ ารณาค าร้ อ งลาพั ก
การศึกษาของนักศึกษาดังกล่าว

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณา

มติที่ประชุม

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ

มติที่ประชุม

**ตัวอย่างบันทึกข้อความการแจ้งเวียนรายงานการประชุม**

บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ สานักงานคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ โทร. 3080-81
ที่ วศ.20062/
วันที่ 17 มกราคม 2562
เรื่อง แจ้งเวียนมติที่ประชุมคณะกรรมการประจาคณะวิศวกรรมศาสตร์ ครั้งที่ 1/2562
เรียน คณะกรรมการประจาคณะวิศวกรรมศาสตร์
ตามที่คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้ดาเนินการจัดประชุมคณะกรรมการประจาคณะวิศวกรรมศาสตร์
ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันพุธที่ 16 มกราคม พ.ศ.2562 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมคณะวิศวกรรมศาสตร์
เพื่อพิจารณา เรื่องต่างๆ ภายใต้กรอบอานาจและหน้าที่ของคณะกรรมการประจาคณะ นั้น
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้จัดทาร่างรายงานการประชุมเพื่อแจ้งให้คณะกรรมการ ได้พิจารณา
และหากคณะกรรมการฯ มีความประสงค์จะปรับแก้ไขรายงานการประชุม โปรดแจ้งกลับให้สานักงานคณบดี
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภายในวันที่ 21 มกราคม 2562 เพื่อที่จะได้ดาเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(รองศาสตราจารย์ ดร.พงษ์พันธุ์ ฤกษ์ขุมทรัพย์)
คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์

รายงานการประชุม
คณะกรรมการประจาคณะวิศวกรรมศาสตร์ ครั้งที่ ......./...........
วัน.......ที่ .... เดือน ....................พ.ศ. ............ เวลา ............. น.
ณ ห้องประชุม................................. อาคาร .................................
รายชื่อผู้เข้าร่วมการประชุม
1. ..........................................................
คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์
2. ..........................................................
รองคณบดี ฝ่าย ..........................
3. ..........................................................
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
4. ..........................................................
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
5. ..........................................................
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
6. ..........................................................
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
7. ..........................................................
ประธานหลักสูตร วศ.บ.สาขาวิชาวิศวกรรมการวัดและควบคุม
8. ..........................................................
ประธานหลักสูตร วศ.บ.สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
9. ..........................................................
ประธานหลักสูตร วศ.บ.สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
10...........................................................
ประธานหลักสูตร วศ.บ.สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์

ประธาน
รองประธาน
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

11...........................................................
กรรมการ
ประธานหลักสูตร วศ.บ.สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม
12...........................................................
กรรมการ
ประธานหลักสูตร วศ.บ.สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ

13...........................................................
ประธานหลักสูตร วศ.บ.สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี
14...........................................................
ประธานหลักสูตร วศ.บ.สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิต
15...........................................................
ผู้แทนคณาจารย์
16...........................................................
รองคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์
17...........................................................

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
เลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการเลขานุการ

ผู้ปฏิบัติหน้าที่ในการประชุม
1. .............................................................................
2. .............................................................................
เริ่มประชุมเวลา .......................... น.
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
1.1 ............................................................................ (เอกสารประกอบหน้าที่ ....-......)
มติที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจาคณะฯ ครั้งที่ …./….. (เอกสารประกอบหน้าที่ ...-....)
มติที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง
3.1 ........................................................................ (เอกสารประกอบหน้าที่ ....-......)
มติที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเพื่อพิจารณา
4.1 ........................................................................ (เอกสารประกอบหน้าที่ ....-......)
มติที่ประชุม
4.2 ........................................................................ (เอกสารประกอบหน้าที่ ....-......)
มติที่ประชุม

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ

มติที่ประชุม
ปิดประชุมเวลา .................... น.

ผู้บันทึกการประชุม
(..................................................)
เลขานุการ

ผู้ตรวจรายงานการประชุม
(..............................................)
ประธานการประชุม

แบบลงนามผู้เข้าร่วมการประชุม
คณะกรรมการประจาคณะวิศวกรรมศาสตร์ ครั้งที่ ......./...........
วัน.......ที่ .... เดือน ....................พ.ศ. ............ เวลา ............. น.
ณ ห้องประชุม................................. อาคาร .................................
ชื่อ – นามสกุล

ลงนาม

เวลา

หมายเหตุ

**ตัวอย่างบันทึกข้อความขออนุมัติยืมเงินค่าใช้จ่ายในการประชุม **

บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ สานักงานคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ โทร. 3080-81
ที่ วศ.2006.../
วันที่ .................................
เรื่อง ขออนุมัติเงินยืมเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการประชุมคณะกรรมการประจาคณะ ครั้งที่ .... /........
เรียน

อธิการบดี

ตามที่คณะวิศวกรรมศาสตร์ จะดาเนินการจัดประชุมคณะกรรมการประจาคณะวิศวกรรมศาสตร์
ครั้งที่ ... /...... ในวัน ......ที่ ........ เดือน ........... พ.ศ. ....... เวลา ............ น. ณ ห้องประชุม...........................
เพื่อพิจารณา เรื่องต่างๆ ภายใต้กรอบอานาจและหน้าที่ของคณะกรรมการประจาคณะ นั้น
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ใคร่ขออนุมัติเงินยืมเพื่อเป็นค่าตอบแทนและค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม
โดยมีรายละเอียดดังนี้
1. ค่าตอบแทนคณะกรรมการฯ และผู้ปฏิบัติหน้าที่ในการประชุม
1.1 ประธานกรรมการ
1,000 บาท
1.2 รองประธาน
800 บาท
1.3 กรรมการภายใน (16 คน × 800 บาท)
12,800 บาท
1.4 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก (4 คน × 3,000 บาท)
12,000 บาท
1.5 เลขานุการ
800 บาท
1.6 ผู้ช่วยเลขานุการ
500 บาท
1.7 ผู้ปฏิบัติหน้าที่ในการประชุม (2 คน× 200 บาท)
400 บาท
2. ค่าอาหารว่างในการจัดประชุม (26 ชุด × 35 บาท)
910 บาท
รวมทั้งสิ้น 29,210 บาท (สองหมื่นเก้าพันสองร้อยสิบบาทถ้วน)
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา
1. อนุมัติเงินยืม จานวน 29,210 บาท (สองหมื่นเก้าพันสองร้อยสิบบาทถ้วน) เพื่อเป็นค่าใช้จ่าย
ในการจัดประชุมให้กับ.................................................
2. พิจารณาลงนามในสัญญายืมเงิน ดังแนบ
3. มอบงานการเงิน เพื่อดาเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป
(...........................................)
รองคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ฝ่าย ..........................
เลขานุการคณะกรรมการประจาคณะวิศวกรรมศาสตร์

ตารางควบคุมการใช้จ่ายงบประมาณการประชุมคณะกรรมการประจาคณะวิศวกรรมศาสตร์
ประจาปีงบประมาณ 25.........
งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร .................... บาท ( ...................................................บาทถ้วน)
การประชุมครั้งที่
การเบิกจ่าย
คงเหลือ
หมายเหตุ
ครั้งที่ … /…… (16 ต.ค.56)
…………. บาท (เบิกจ่ายจริง) ……………. บาท
ครั้งที่ … /…… (16 ธ.ค.56)
…………. บาท (เบิกจ่ายจริง) ……………. บาท
ครั้งที่ … /…… (16 ม.ค.57)
…………. บาท (เบิกจ่ายจริง) ……………. บาท
ครั้งที่ … /…… (19 ก.พ.57) …………….. บาท (ขออนุมัติ)

**ตัวอย่างบันทึกข้อความขออนุมัติคืนเงินยืมค่าใช้จ่ายในการประชุม **

บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ สานักงานคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ โทร. 3080-81
ที่ วศ.2006..../
วันที่
เรื่อง ขออนุมัตหิ ักล้างเงินยืมค่าใช้จ่ายในการประชุมคณะกรรมการประจาคณะ ครั้งที่ ... /......

และส่งคืนเงินยืมส่วนต่าง

เรียน

อธิการบดี
ตามที่ ส ถาบั น ฯ ได้อนุ มัติเงิน ยืมให้ ส านักงานคณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์เพื่อเป็นค่าใช้ จ่ า ย
ในการจัดประชุมคณะกรรมการประจาคณะวิศวกรรมศาสตร์ ครั้งที่ ... /...... ในวัน ......ที่ ........ เดือน ...........
พ.ศ. ....... เวลา ............ น. ณ ห้องประชุม........................... จานวน 29,210 บาท (สองหมื่นเก้าพันสองร้อยสิบ
บาทถ้วน) นั้น
ส านั กงานคณบดี ค ณะวิ ศวกรรมศาสตร์ ได้ดาเนิน การจั ดประชุ มเป็น ที่ เรีย บร้ อ ยแล้ ว โดยมี
ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมตามรายละเอียดดังนี้
1. ค่าตอบแทนคณะกรรมการฯ และผู้ปฏิบัติหน้าที่ในการประชุม
1.1 ประธานกรรมการ
1,000 บาท
1.2 รองประธาน
800 บาท
1.3 กรรมการภายใน (16 คน × 800 บาท)
12,800 บาท
1.4 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก (4 คน × 3,000 บาท)
12,000 บาท
1.5 เลขานุการ
800 บาท
1.6 ผู้ช่วยเลขานุการ
500 บาท
1.7 ผู้ปฏิบัติหน้าที่ในการประชุม (2 คน× 200 บาท)
400 บาท
2. ค่าอาหารว่างในการจัดประชุม (26 ชุด × 35 บาท)
910 บาท
รวมทั้งสิ้น 29,210 บาท (สองหมื่นเก้าพันสองร้อยสิบบาทถ้วน)
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา
1. อนุมัติการส่งหลักฐานการจ่ายเงินเพื่อหักล้างเงินยืม จานวน .................... บาท (หนึ่งหมื่น
แปดพันสองร้อยห้าสิบบาทถ้วน) ให้กับ.........................
2. อนุมัตสิ ่งคืนเงินยืมส่วนต่าง จานวน ................... บาท (เจ็ดพันหกร้อยบาทถ้วน)
3. มอบงานการเงิน เพื่อดาเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป
(………………………………………….)
รองคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ฝ่าย ....................
เลขานุการคณะกรรมการประจาคณะวิศวกรรมศาสตร์

**ตัวอย่างใบสาคัญรับเงินค่าเบี้ยเลี้ยงในการประชุม ประกอบการเบิกจ่าย **
ตาแหน่ง ประธาน
เขียนที่

สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน

ใบสาคัญรับเงิน
วันที่

15

เดือน

ข้าพเจ้า รองศาสตราจารย์ ดร.พงษ์พนั ธุ์ ฤกษ์ขุมทรัพย์ บ้านเลขที่
ตาบล/แขวง
บางตะไนย์
อาเภอ/เขต
ปากเกร็ด
ได้รับเงินจาก
สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน
ดังรายการต่อไปนี้

พ.ศ. 2557

89/704 ถ.345
จังหวัด
นนทบุรี

รายการ

จานวน

ค่าตอบแทนคณะกรรมการในการประชุมกรรมการประจาคณะวิศวกรรมศาสตร์
ครั้งที่ 5/2557 วันพุธที่ 15 ตุลาคม พ.ศ. 2557
(ประธาน)

1,000 -

รวม
จานวนเงิน

ตุลาคม

1,000 -

(หนึ่งพันบาทถ้วน)

ลงชื่อ
ผูร้ ับเงิน
( รองศาสตราจารย์ ดร.พงษ์พนั ธุ์ ฤกษ์ขุมทรัพย์ )

ลงชื่อ
ผูจ้ า่ ยเงิน
( รองศาสตราจารย์ ดร.พงษ์พนั ธุ์ ฤกษ์ขุมทรัพย์ )
คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์

**ตัวอย่างใบสาคัญรับเงินค่าเบี้ยเลี้ยงในการประชุม ประกอบการเบิกจ่าย **
ตาแหน่ง ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
เขียนที่

สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน

ใบสาคัญรับเงิน
วันที่
ข้าพเจ้า
ตาบล/แขวง
ได้รับเงินจาก

15

เดือน

รองศาสตราจารย์ ดร.วันชัย รัตนวงษ์
บ้านเลขที่
คูคต
อาเภอ/เขต
ลาลูกกา
สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน
ดังรายการต่อไปนี้

พ.ศ. 2557

19/64 หมู1่
จังหวัด
ปทุมธานี

รายการ

จานวน

ค่าตอบแทนคณะกรรมการในการประชุมกรรมการประจาคณะวิศวกรรมศาสตร์
ครั้งที่ 5/2557 วันพุธที่ 15 ตุลาคม พ.ศ. 2557
(ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก)

3,000 -

รวม
จานวนเงิน

ตุลาคม

3,000 -

(สามพันบาทถ้วน)

ลงชื่อ
(

ผูร้ ับเงิน
รองศาสตราจารย์ ดร.วันชัย รัตนวงษ์
))

ลงชื่อ
ผูจ้ า่ ยเงิน
( รองศาสตราจารย์ ดร.พงษ์พนั ธุ์ ฤกษ์ขุมทรัพย์ )
คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์

**ตัวอย่างใบสาคัญรับเงินค่าเบี้ยเลี้ยงในการประชุม ประกอบการเบิกจ่าย **
ตาแหน่ง กรรมการภายใน และเลขานุการ
เขียนที่

สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน

ใบสาคัญรับเงิน
วันที่
ข้าพเจ้า
ตาบล/แขวง
ได้รับเงินจาก

15

เดือน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์บุญเรือง วังศิลาบัตร
บ้านเลขที่
สายไหม
อาเภอ/เขต
บางเขน
สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน
ดังรายการต่อไปนี้

60/154
จังหวัด

รายการ

พ.ศ. 2557

กรุงเทพฯ

จานวน

ค่าตอบแทนคณะกรรมการในการประชุมกรรมการประจาคณะวิศวกรรมศาสตร์
ครั้งที่ 5/2557 วันพุธที่ 15 ตุลาคม พ.ศ. 2557
(กรรมการภายใน)

800 -

รวม
จานวนเงิน

ตุลาคม

800 -

(แปดร้อยบาทถ้วน)

ลงชื่อ
ผูร้ ับเงิน
(
ผู้ช่วยศาสตราจารย์บุญเรือง วังศิลาบัตร
)

ลงชื่อ
ผูจ้ า่ ยเงิน
( รองศาสตราจารย์ ดร.พงษ์พนั ธุ์ ฤกษ์ขุมทรัพย์ )
คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์

**ตัวอย่างใบสาคัญรับเงินค่าเบี้ยเลี้ยงในการประชุม ประกอบการเบิกจ่าย **
ตาแหน่ง ผู้ช่วยเลขานุการ

**ตัวอย่างใบสาคัญรับเงินค่าเบี้ยเลี้ยงในการประชุม ประกอบการเบิกจ่าย **
ตาแหน่ง ผู้ปฏิบัติหน้าที่ในการประชุม
เขียนที่

สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน

ใบสาคัญรับเงิน
วันที่
ข้าพเจ้า
ตาบล/แขวง
ได้รับเงินจาก

15

เดือน

นางสาวปวีณา ไร่วิบูลย์
บ้านเลขที่
กลางหมืน่
อาเภอ/เขต
เมือง
สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน
ดังรายการต่อไปนี้

ตุลาคม
41 หมู่ 5
จังหวัด

รายการ

พ.ศ. 2557

กาฬสินธุ์

จานวน

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัตหิ น้าทีใ่ นการประชุมกรรมการประจาคณะวิศวกรรมศาสตร์
ครั้งที่ 5/2557 วันพุธที่ 15 ตุลาคม พ.ศ. 2557
(ผู้ปฏิบัตหิ น้าทีใ่ นการประชุม)

200 -

รวม
จานวนเงิน

200 -

(สองร้อยบาทถ้วน)

ลงชื่อ
(

ผูร้ ับเงิน
นางสาวปวีณา

ไร่วิบูลย์

)

ลงชื่อ
ผูจ้ า่ ยเงิน
( รองศาสตราจารย์ ดร.พงษ์พนั ธุ์ ฤกษ์ขุมทรัพย์ )
คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์

**ตัวอย่างใบสาคัญรับเงินค่าอาหารว่างสาหรับการประชุม ประกอบการเบิกจ่าย **
เขียนที่

สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน

ใบสาคัญรับเงิน
วันที่
ข้าพเจ้า
ตาบล/แขวง
ได้รับเงินจาก

15

เดือน

นายทรงพล ใจเดช
บ้านเลขที่
บึงบา
อาเภอ/เขต
หนองเสือ
สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน
ดังรายการต่อไปนี้

ตุลาคม

พ.ศ. 2557

106/33 หมู่ 6
จังหวัด
ปทุมธานี

รายการ

จานวน

ค่าอาหารว่าง + เครื่องดืม่ (18 คน X 35 บาท)
การประชุมคณะกรรมการประจาคณะวิศวกรรมศาสตร์ ครั้งที่ 5/2557
วันพุธที่ 15 ตุลาคม พ.ศ. 2557
หมายเหตุ ได้จัดเตรียมอาหารว่างและเครื่องดืม่ สาหรับคณะกรรมการซึ่งได้เรียนเชิญเข้าร่วม
ไว้แล้ว จานวนทัง้ สิ้น 18 คน

630 -

รวม
จานวนเงิน

630 -

(หกร้อยสามสิบบาทถ้วน)

ลงชื่อ
(

ผูร้ ับเงิน
นายทรงพล ใจเดช

)

ลงชื่อ
ผูจ้ า่ ยเงิน
( รองศาสตราจารย์ ดร.พงษ์พนั ธุ์ ฤกษ์ขุมทรัพย์ )
คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์

