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คานา
การประชุมเป็นภารกิจที่สาคัญอย่างหนึ่งของคณะวิศวกรรมศาสตร์ เนื่องจากเป็นเวทีในการระดม
ความคิดในการวางแผน วางนโยบาย ตลอดจนแนวปฏิบัติงาน หรือระดมความคิด เพื่อให้การปฏิบัติงานของ
กิ จ กรรมใดกิ จ กรรมหนึ่ ง ส าเร็จ ผลตามเป้า หมาย อี ก ทั้ ง ร่ว มกั น หาแนวทางในการแก้ ไ ขปัญ หาที่ เ กิ ดขึ้น
ในการดาเนินงาน ฉะนั้นการจัดการประชุม และการเขียนรายงานการประชุมที่ชัดเจน ถูกต้อง และครอบถ้วน
จะสนองให้เกิดผลสัมฤทธิ์ในการประชุมตามความมุ่งหมายของคณะวิศวกรรมศาสตร์ที่จดั การประชุม 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
21 สิงหาคม 2563
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สิ่งที่ควรรูเ้ กีย่ วกับการประชุม
การประชุม หมายถึง กิจกรรมของบุคคลกลุ่มหนึ่งซึ่งได้มาพบปะกันตามกาหนดนัดหมาย โดยมีวัตถุประสงค์
ต่างๆกัน เช่น เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ ความคิด เพื่อ วางแผน ปรึกษาหารือ กาหนดแนวทาง และแก้ปัญหา
ต่างๆ เป็นต้น
องค์ประชุม หมายถึง จานวนผู้เข้าประชุม โดยทั่วไปต้องไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของสมาชิกทั้งหมด
ประธานการประชุ ม หมายถึง ผู้ที่ ท าหน้าที่ ควบคุม การประชุม ทั้ง หมด โดยมี ร องประธานท าหน้าที่แทน
เมื่อประธานไม่อยู่
รองประธาน หมายถึง ผู้ที่ได้รับการเลือกหรือแต่งตั้ง ให้มีหน้าที่ เสมือนประธานผู้ ในกรณีที่ประธานไม่อยู่ไม่
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 โดยมติจะต้องมีความเข้าใจตรงกันและ
มีเสียงในการให้ความเห็นชอบในมติไม่น้อบกว่ากึ่งนึง หากที่ประชุมมีความเห็นที่ไม่ตรงกันโดยนับเสียงแล้วได้
เท่าๆกัน ให้ประธานในที่ประชุมเป็นผู้ตัดสิน
รายงานการประชุม หมายถึง การบันทึกความคิดเห็นของผู้มาประชุม ผู้เข้าร่วมประชุม และมติของที่ประชุม
ไว้เป็นหลักฐาน
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องค์ประกอบของคณะกรรมการประจาคณะวิศวกรรมศาสตร์ ประกอบด้วย
(องค์ประกอบนี้ใช้กบั หลักสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560)
1
2
3.
4.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

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)
สาขาวิชาวิศวกรรมปิโตรเคมีและสิง่ แวดล้อม
รองศาสตราจารย์ ดร.พงษ์พันธ์ ฤกษ์ขุมทรัพย์
กรรมการ
ผู้แทนคณาจารย์ในคณะซึง่ เลือกกันเอง จานวน 1 คน วาระการดารงตาแหน่ง 2 ปี
ดร.นคร ศรีสุขุมบวรชัย
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบัน

แต่งตั้งโดยสถาบันฯ จากคาแนะนาของสภาวิชาการ วาระการดารงตาแหน่ง 2 ปี
16. รองศษสตราจารย์ ดร.วรเชษฐ์ ภิรมย์ภักดิ์
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบัน
แต่งตั้งโดยสถาบันฯ จากคาแนะนาของสภาวิชาการ วาระการดารงตาแหน่ง 2 ปี
17. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยยพล ธงชัยสุรัชต์กุล
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบัน
แต่งตั้งโดยสถาบันฯ จากคาแนะนาของสภาวิชาการ วาระการดารงตาแหน่ง 2 ปี

-318. นายสมพร ศิลป์สุวรรณ์
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบัน
แต่งตั้งโดยสถาบันฯ จากคาแนะนาของสภาวิชาการ วาระการดารงตาแหน่ง 2 ปี
19. รองคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ฝ่ายบริหารและประกันคุณภาพฯ เลขานุการ
แต่งตั้งโดยคณะกรรมการฯ จากคาแนะนาของคณบดี
20. หัวหน้าสานักงานคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์
แต่งตั้งโดยคณะกรรมการฯ จากคาแนะนาของคณบดี

ผู้ช่วยเลขานุการ

รายชื่อผู้ปฏิบัติหน้าที่ในการประชุม
1. นางสาวจิราภรณ์
ศรีนิล
2. นางสาวปวีณา

ไร่วิบูลย์

หมายเหตุ : องค์ประกอบของคณะกรรมการประจาคณะ เป็นไปตามข้อบังคับสถาบันเทคโนโลยีป ทุ ม วัน
ว่าด้วย คณะกรรมการประจาคณะ พ.ศ.2558 ข้อ 6

ข้อมูล ณ วันที่ 21 สิงหาคม 2563

-4ขั้นตอนและกระบวนการในการจัดประชุม
จัดส่งรายงานการประชุม

จัดทาและแจ้งกาหนดการ

เพื่อปฏิบัติ
(มติต้องได้รับการรับรองจากคณะกรรมการแล้ว)

ประชุมประจาปี

จัดทารายงานการปะชุม

จัดทาหนังสือเชิญประชุม

• สรุปประเด็นสาคัญแต่ละวาระ
• จัดพิมพ์รายงานการประชุมจัดทาเรื่องแจ้งมติ
ที่ปนะชุมในวาระที่เกี่ยวข้อง

แจ้งร่างวาระการประชุม
(ก่อนประชุมอย่างน้อย 7 วัน)

จัดทาวาระการประชุม และเสนอต่อคณบดี
• สรุปวาระการประชุม
• จัดเตรียมเอกสารประกอบวาระการประชุม
• จัดเตรียมกฏ ระเบียบ ข้อบังคับ ประกอบการพิจารณาในเรื่องต่างๆ

ดาเนินการประชุม
• จดและบันทึกความคิดเห็นของคณะกรรมการ
• สรุปข้อมติในการประชุมแต่ละวาระ

จัดเตรียมความพร้อมขอห้องประชุม
• ความสะอาด ความเป็นระเบียบเรียบร้อย
• อุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์
• อาหารว่าง และอุปกรณ์สาหรับผู้เข้าร่วม

บทบาทหน้าที่ขององค์ประกอบในที่ประชุม
บทบาทของประธาน
ก่อนการประชุม
1. ร่วมกับเลขานุการ ผู้ช่วยเลขานุการกาหนดระเบียบวาระการประชุม
2. ศึกษารายละเอียดของระเบียบวาระ
3. กาหนดแนวทาง หรือเกณฑ์ในการดาเนินการประชุม (วางกลยุทธ์ในการประชุม)
ขณะประชุม
1. กล่าวเปิดประชุม และสร้างบรรยากาศที่ดี
2. ระบุประเด็นที่จะให้ทปี่ ระชุมทราบ
3. กระตุ้นให้ผู้เข้าร่วมประชุมแสดงความคิดเห็น
4. ควบคุมให้ที่ประชุมอยู่ในประเด็น

-55. คอยสรุปประเด็น หรือมติทปี่ ระชุม
6. กล่าวปิดประชุม
ภายหลังประชุม
1. ร่วมมือกับเลขาฯ ผู้ช่วยเลขานุการตรวจร่างมติที่ประชุม
2. ติดตามให้มีการปฏิบัติตามมติที่ประชุม
บทบาทของเลขานุการ
ก่อนการประชุม
1. ร่วมกับประธาน และผู้ช่วยเลขานุการจัดระเบียบวาระการประชุม
2. เตรียมระเบียบการประชุมเพื่อแจกจ่ายล่วงหน้าให้ผเู้ ข้าร่วมประชุม
3. แจ้งเรียนเชิญคณะกรรมการให้ทราบถึงกาหนดการ วาระ สถานที่ในการประชุม
ขณะประชุม
1. ดูแลความเรียบร้อยของที่ประชุม
2. ช่วยเหลือประธานในการแจ้งระเบียบวาระในการประชุม
3. เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดประกอบระเบียบวาระ
4. ช่วยประธานทาการสรุปมติของที่ประชุม
ภายหลังประชุม
1. ร่างมติทปี่ ระชุมเพื่อเสนอประธาน
2. เวียนมติของที่ประชุมเพื่อผู้เข้าร่วมประชุมพิจารณา
3. แจ้งมติทปี่ ระชุมต่อส่วนงานทีเ่ กี่ยวข้องเพื่อปฏิบัติ
3. ร่วมมือกับประธานเพื่อให้มีการปฏิบัติตามมติทปี่ ระชุม
บทบาทของผู้ช่วยเลขานุการ
ก่อนการประชุม
1. จัดทาเอกสารประกอบการประชุม
2. จัดเตรียมสถานทีป่ ระชุม
3. เตือน และติดตามผูเ้ ข้าประชุมก่อนถึงเวลาประชุม
ขณะประชุม
1. ดูแลความเรียบร้อยของที่ประชุม
2. ช่วยเหลือเลขานุการในการหาเอกสารประกอบการประชุมเพิ่มเติม
3. ประสานงานกับผูเ้ ข้าร่วมการประชุม
4. ช่วยเลขานุการจดทาการสรุปมติของที่ประชุม

-6ภายหลังประชุม
1. จัดพิมพ์มติที่ประชุมให้กบั เลขานุการเพื่อเสนอประธาน
2. ประสานงานในการแจ้งมติที่ประชุมต่อส่วนงานทีเ่ กี่ยวข้องเพื่อปฏิบัติ
3. ร่วมมือกับเลขานุการเพื่อให้มีการปฏิบัติตามมติที่ประชุม
บทบาทของสมาชิกผู้เข้าประชุม
ก่อนการประชุม
1. ศึกษาระเบียบวาระของการประชุม
2. ศึกษาและเตรียมตัวประชุมตามวาระต่างๆ
3. เข้าประชุมตามเวลาที่นัด
ขณะประชุม
1. แสดงบทบาทให้สอดคล้องกับระเบียบวาระ และประเภทของการประชุม
2. ต้องรักษาบรรยากาศของที่ประชุม
3. ต้องพร้อมที่จะรับมอบหมายงานตามมติที่ประชุม
4. ต้องพร้อมที่จะยอมรับมติของทีป่ ระชุม
ภายหลังประชุม
1. ต้องตรวจร่างรายงานการประชุม
2. ต้องพร้อมที่จะลงมือปฏิบัติตามมติที่ประชุมอย่างจริงจัง
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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
การจัดทาเอกสารประกอบวาระการประชุม ที่ดี จะต้องกระชับ ชัดเจน และตรงประเด็น หากมีกฎ
ระเบียบ พระราชบัญ ญัติ หรือ มติที่ เ กี่ยวข้อง จะต้องนาเสนอเป็นข้อมู ลประกอบการพิจารณาด้วย โดยมี
ระเบียบวาระต่างๆ ดังนี้
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องเพื่อทราบ
ผู้เสนอวาระนี้ส่วนใหญ่จะเป็นประธานแจ้งเรือ่ งต่างๆ ให้ที่ประชุมทราบ รวมทั้งเรื่องที่ฝ่ายเลขานุการ
จัดระเบียบวาระ เพื่อแจ้งที่ประชุมทราบ ซึ่งเป็นเรือ่ งที่ไม่ต้องหาข้อยุติหรือการพิจารณาจากที่ประชุม เช่น การ
รายงานกิจกรรม หรือผลการดาเนินงานของหน่วยงาน
ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงายการประชุม
เป็นการรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง
เป็นวาระที่ใช้ในการติดตามงาน หรือแจ้งผลการดาเนินงานจากการประชุมในคราวประชุมทีผ่ ่านมา
เพื่อพิจารณา หรือเพือ่ ทราบ
ระเบียบวาระที่ 4 วาระเพื่อพิจารณา
เป็นเรื่องที่ต้องการให้ที่ประชุมพิจารณา เพื่อนาไปเป็นนโยบายและแนวทางในการปฏิบัติงานหรือ
เป็นไปตามอานาจหรือหน้าที่ของคณะกรรมการชุดนั้น ๆ การจัดทาเอกสารประกอบวาระนี้ ฝ่ายเลขานุการ
หรือหน่วยงานเจ้าของเรื่องผู้เสนอวาระ จะต้องศึกษาเรื่องราวให้ละเอียดและสรุปความเป็นมาของเรื่องให้
ชัดเจนและครอบคลุม เพื่อเป็นพื้นฐานในการพิจารณาที่ถูกต้อง
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ
เป็นเรื่องที่ไม่ได้จัดเข้าในวาระใดวาระหนึ่ง ในการประชุมแต่ละครั้ง แต่อาจมีเรื่องเร่งด่วนจาเป็นที่
จะต้องนาเสนอคณะกรรมการพิจารณา ก็สามารถจัดเข้าในวาระอื่นๆ ได้
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การประชุมที่มีประสิทธิผล
1. บรรลุวัตถุประสงค์ของการประชุม
2. มติของที่ประชุมต้องสามารถนาไปปฏิบัติให้เกิดผล
3. ผู้เข้าร่วมประชุมส่วนใหญ่พึงพอใจในการประชุมนั้น
4. ใช้เวลาและงบประมาณอย่างประหยัดและเหมาะสมกับการประชุมนั้น
5. ไม่ออกนอกประเด็น หรือนอกเหนืออานาจของคณะกรรมการประจาคณะ
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ภาคผนวก

- 10 **ตัวอย่างบันทึกข้อความเชิญประชุม **

บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ สานักงานคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ โทร.3080
ที่ วศ.20063/
วันที่ .............................................
เรือ่ ง เชิญประชุมคณะกรรมการประจาคณะฯ ครั้งที่ ......../2563
เรียน คณะกรรมการประจาคณะวิศวกรรมศาสตร์
ตามที่ ส ถาบั น ฯ ได้ มี ค าสั่ ง ที่ 2117/2562 เรื่ อ ง แต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการประจ าคณะ
วิศวกรรมศาสตร์ ลงวันที่ 27 กันยายน 2562 และ คาสั่งที่ 0540/2563 เรือ่ ง แต่งตัง้ ผูท้ รงคุณวุฒิภายนอก
คณะกรรมการประจาคณะวิศ วกรรมศาสตร์ ลงวัน ที ่ 12 กุม ภาพันธ์ 2563 และคาสั่ง ที่ 2484/2562
เรื่อง แต่ง ตั้ง คณะกรรมการประจาคณะวิศวกรรมศาสตร์ (ผู้แทนคณาจารย์ในคณะ) ลงวันที่ 8 พฤศจิกายน
2562 นั้น
คณะวิ ศ วกรรมศาสตร์ ขอเรี ย นเชิ ญ คณะกรรมการประจ าคณะวิ ศ วกรรมศาสตร์ เข้ า ร่ ว ม
ประชุมคณะกรรมการประจาคณะฯ ครั้งที่ ......./2563 ในวันพุธที่ ......................... 2563 เวลา 14.00 น.
ณ ห้องประชุมคณะวิศวกรรมศาสตร์ ชั้น 2 อาคารกรมพระสวัสดิวัดนวิศิษฎ์ เพื่อร่วมกันพิจารณาเรื่องต่างๆ
ที่อยู่ภายใต้กรอบอานาจของคณะกรรมการประจาคณะ
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และเข้าร่วมประชุมตามวันเวลาดังกล่าว

(......................................................)
คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์

- 11 (ร่าง)
ระเบียบวาระการประชุม
คณะกรรมการประจาคณะวิศวกรรมศาสตร์ ครั้งที่ ........../2563
วันพุธที่ ................................ พ.ศ. 2563 เวลา 14.00 น.
ณ ห้องประชุมคณะวิศวกรรมศาสตร์ อาคารกรมพระสวัสดิวดั นวิศิษฎ์ สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน
**********************************
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทปี่ ระชุมทราบ
1.1 แจ้งข้อมูลจานวนผู้ขอรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ระดับ
ภาคีวิศวกร
ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจาคณะฯ
- ครั้งที่ 1/2563 วันพุธที่ 8 มกราคม พ.ศ. 2563
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง
3.1 รายงานการประชุมระดับหลักสูตร
- วศ.บ.สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ครั้งที่ 1/2563
- วศ.บ.สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ ครั้งที่ 7/2562 และ 8/2562
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเพื่อพิจารณา
4.1 พิจารณาโครงการเปิดสอนหลักสูตร ปวส.
4.2 พิ จ ารณาร่างระเบียบสถาบันเทคโนโลยีปทุม วัน ว่าด้วย การเก็ บเงินค่ าธรรมเนียม
การศึกษาระดับต่ากว่าปริญญาตรี พ.ศ. ....
4.3 พิจารณาแนวทางการจัดการเรียนการสอน ในระบบคลังหน่วยกิต
4.4 พิจารณาการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
4.5 พิจารณาคาร้องนักศึกษา เรื่อง การขอลาพักการศึกษา จานวน 7 ราย
4.6 พิจารณาแผนการประกันคุณภาพภายใน ประจาปีการศึกษา 2562
4.7 พิจารณาค่าเป้าหมายการประกันคุณภาพการศึกษา ประจาปีการศึกษา 2562 ระดับ
คณะวิชา
4.8 พิจารณาแผนพัฒนาคุณภาพ ระดับคณะวิชา ประจาปีการศึกษา 2562
4.9 พิจารณาแผนพัฒนาคุณภาพ ระดับหลักสูตร ประจาปีการศึกษา 2562
4.10 พิจารณาแบบประเมินการบริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาล
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ

- 12 **ตัวอย่างการจัดทาระเบียบวาระการประชุม **

ระเบียบวาระการประชุม
คณะกรรมการประจาคณะวิศวกรรมศาสตร์ ครัง้ ที่ .........../2562
วันพุธที่ ........................... พ.ศ. 2563 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 ารณาแนวทางการจัดท าร่างหลัก สูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิ ต สาขาวิช า
ครุศาสตร์วิศวกรรม หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2562 (เอกสารหน้าที่ 21-25)
ด้วยที่ ป รึก ษาอธิการบดีด้านหลัก สูตร ได้เ สนอร่างหลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรม
บัณฑิต สาขาวิชาครุศาสตร์วิศวกรรม หลักสู ตรใหม่ 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 ซึ่งคณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้นาเข้าหารือในคราวประชุมคณะกรรมการประจาคณะ

- 13 วิศวกรรมศาสตร์ ครั้งที่ 7/2561 เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2561 โดยที่ประชุมมีมติมอบให้แต่
ละหลักสูตรนากลับไปพิจารณาเพื่อเสนอแนะในคราวถัดไป นั้น
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้ร วบรวมข้อคิดเห็นของหลัก สูตร เพื่อให้คณะกรรมการได้
ร่วมกันพิจารณาแนวทางการดาเนินการและให้ข้อเสนอแนะ ก่อนที่คณะวิศวกรรมศาสตร์ จะ
ได้นาเสนอสถาบันฯ เพื่อดาเนินการต่อไป
จึงเรียนมาเพื่อพิจารณา
มติที่ประชุม
3.2 พิจารณาร่างหลักสูตรวิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสารและอิเล็กทรอนิกส์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.
2562 (เอกสารหน้าที่ 26-44)
ด้วยอาจารย์ ดร.ธีรพงศ์ อรชร ประธานหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
วิศวกรรมอิ เ ล็ก ทรอนิก ส์และโทรคมนาคม ได้เ สนอร่างหลัก สูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสารและอิเ ล็ก ทรอนิก ส์ เพื่อให้คคณะกรรมการได้พิจ ารณา
ซึ่งคณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้นาเข้าหารือในคราวประชุมคณะกรรมการประจา
คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ ครั้งที่ 7/2561 เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2561 โดยที่ประชุมมีมติมอบให้
หลักสูตรนากลับไปปรับแก้ไขรายละเอียด และนากลับมาเสนออีกครั้งนึง นั้น
คณะวิศวกรรมศาสตร์ จึง ขอให้คณะกรรมการฯ ได้ร่วมกั นพิจารณาให้ข้อเสนอแนะ
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 จึง ขอให้คณะกรรมการฯ ได้ร่วมกั นพิจารณาให้ข้อเสนอแนะ
ก่อนที่คณะวิศวกรรมศาสตร์ จะได้นาเสนอสถาบันฯ เพื่อดาเนินการต่อไป
จึงเรียนมาเพื่อพิจารณา
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มติที่ประชุม
3.4 รายงานการประชุมอาจารย์ประจาหลักสูตร (เอกสารหน้าที่ 46-66)
ตามมติที่คณะกรรมการประจาคณะวิศวกรรมศาสตร์ ครั้งที่ 5/2558 เมื่อวันพุธที่
9 กั นยายน 2558 ระเบียบวาระที่ 4.7 พิจ ารณาร่างตารางการประชุม อาจารย์ป ระจา
หลักสูตร โดยที่ประชุมมีมติเห็นชอบในหลักการ และมอบให้หลักสูตรนากลับไปพิจารณา
และทาหนังสือแจ้งตารางประชุมอาจารย์ประจาหลักสูตรกลับมายังสานักงานคณบดี พร้อม
ทั้งให้หลักสูตรส่งรายงานการประชุมอาจารย์ประจาหลักสูตรอย่างน้อยปีละ 6 ครั้ง เพื่อนาที่
ประชุมคระกรรมการประจาคณะฯ นั้น
ในการนี้คณะวิศ วกรรมศาสตร์ จึง ขอแจ้ง รายงานการประชุม 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
ในการนี้คณะวิศวกรรมศาสตร์ จึง ขอให้คณะกรรมการฯ ได้ร่วมกั บ พิจ ารณาให้
ข้อเสนอแนะในการปรับรูปแบบในการสารวจ เพื่อให้ครอบคลุมทุกมติในการดาเนินการ ก่อน
นาได้ทาการวางแผนบุคลากรต่อไป
จึงเรียนมาเพื่อพิจารณา
มติที่ประชุม

- 15 4.2 แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร
ด้วยคณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้นาแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร เข้าที่
ประชุม คณะกรรมการดาเนินงานด้านประกั นคุณภาพการศึก ษาภายใน ระดับ คณะวิชา
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 จึงขอให้
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 เรื่อง
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 จึง ขอให้คณะกรรมการฯ ได้ร่วมกั นพิจารณาให้ข้อเสนอแนะ
ก่อนที่คณะวิศวกรรมศาสตร์ จะได้นาเสนอสถาบันฯ เพื่อดาเนินการต่อไป
จึงเรียนมาเพื่อพิจารณา
มติที่ประชุม
4.4 พิจารณาร่างประกาศสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน เรื่อง หลักเกณฑ์การเทียบโอน/ยกเว้น
รายวิชา สาหรับคณะวิศวกรรมศาสตร์ (เอกสารหน้าที่ 77-79)
ด้วยที่ ห ลัก สูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปิโ ตรเคมี และสิ่ง แวดล้อม ได้ยื่น
ขอรับรองปริญญา ต่อสภาวิศวกร ซึ่งสภาวิศวกรได้ขอให้จัดส่งเอกสารเพิ่มเติมส าหรับ การ

- 16 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
ได้ยื่นคาร้องขอลาพักการศึกษาประจาภาคการศึก ษาที่ 2/2561 เนื่องจากมีปัญหาทาง
การเงินต้องออกไปช่วยครอบครัวทางาน
ในการนี้ ค ณะวิ ศ วกรรมศาสตร์ จึ ง ขอความเห็นชอบการพิ จ ารณาค าร้องลาพัก
การศึกษาของนักศึกษาดังกล่าว
จึงเรียนมาเพื่อพิจารณา
มติที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ
มติที่ประชุม

- 17 **ตัวอย่างบันทึกข้อความการแจ้งเวียนรายงานการประชุม**

บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ สานักงานคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ โทร.3080
ที่ วศ.20063/
วันที่
กุมภาพันธ์ 2563
เรือ่ ง ขอแจ้งเวียนมติที่ประชุมคณะกรรมการประจาคณะวิศวกรรมศาสตร์ ครัง้ ที่ 2/2563
วาระที่ 4.1 พิจารณาโครงการการจัดการเรียนการสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
และวาระที่ 4.2 พิจารณาร่างระเบียบสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน ว่าด้วย การเก็บเงินค่าธรรมเนียม
การศึกษาระดับต่ากว่าปริญญาตรี พ.ศ. ....
เรียน คณะกรรมการประจาคณะวิศวกรรมศาสตร์
ตามที่คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้ดาเนินการประชุมคณะกรรมการประจาคณะวิศวกรรมศาสตร์
ครั้ ง ที่ 2/2563 ในวั น พฤหั ส บดี ที่ 13 กุ ม ภาพั น ธ์ 2563 เวลา 14.00 น. ณ ห้ อ งประชุ ม คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ ชั้น 2 อาคารกรมพระสวัสดิวัดนวิศิษฎ์ เพื่อร่วมกันพิจารณาเรื่องต่างๆ ที่อยู่ภายใต้กรอบ
อานาจของคณะกรรมการประจาคณะ นั้น
ในการนี้ ค ณะวิ ศ วกรรมศาสตร์ จึ ง ขอแจ้ ง เวี ย นมติ ที่ ป ระชุ ม คณะกรรมการประจ าคณะ
วิศวกรรมศาสตร์ ครั้งที่ 2/2563 วาระที่ 4.1 พิจารณาโครงการการจัดการเรียนการสอนระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสูง และวาระที่ 4.2 พิจารณาร่างระเบียบสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน ว่าด้วย การเก็บเงินค่าธรรมเนียม
การศึกษาระดับต่ากว่าปริญญาตรี พ.ศ. .... ก่อนที่คณะวิศวกรรมศาสตร์จะได้ดาเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(...................................................)
คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์

- 18 ความเห็นของคณะกรรมการ
วาระที่ 4.1 พิจารณาโครงการการจัดการเรียนการสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
o รับรองรายงานการประชุม
o รับรองรายงาน โดยมีการแก้ไข

O ไม่รับรองรายงานการประชุม

วาระที่ 4.2 พิจารณาร่างระเบียบสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน ว่าด้วย การเก็บเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับ
ต่ากว่าปริญญาตรี พ.ศ. ....
o รับรองรายงานการประชุม
O ไม่รับรองรายงานการประชุม
o รับรองรายงาน โดยมีการแก้ไข

(..............................................................)
หมายเหตุ : ขอให้คณะกรรมการประจาคณะฯ ส่งแบบรับรองรายงานการประชุมกลับมายังสานักงานคณบดีฯ
ภายในวันอังคารที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563

- 19 รายงานการประชุมคณะกรรมการคณะวิศวกรรมศาสตร์ ครั้งที่ ......./2563
วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 (ฉบับย่อ)
วาระที่ 4.1 พิจารณาโครงการการจัดการเรียนการสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง และ
วาระที่ 4.2 พิจารณาร่างระเบียบสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน ว่าด้วย การเก็บเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา
ระดับต่ากว่าปริญญาตรี พ.ศ. ....
************************************************
วาระที่ 4.1 พิจารณาโครงการการจัดการเรียนการสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
ด้วยสถาบันฯ ได้มอบหมายให้คณะวิศวกรรมศาสตร์ ดาเนินการเตรียมการจัดการ
เรียนการสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) นั้น
ในการนี้คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้จัดทาร่างโคงการการจัดการเรียนการสอนหลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นสูง (ปวส.) จ านวน 2 สาขาวิชา เสร็จ เรียบร้อยแล้ว จึง ขอให้
คณะกรรมการได้ร่วมกันให้ข้อเสนอแนะ และให้ความเห็นชอบ ก่อนที่คณะวิศวกรรมศาสตร์
จะได้นาเสนอต่อสถาบัน สภาวิชาการ และสภาสถาบันฯ ต่อไป
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา
ความเห็นของคณะกรรมการ
- รศ.ดร.พงษ์พั นธุ์ ฤกษ์ขุม ทรัพย์ กล่าวว่า ส านัก งานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
มีระเบียบฯ ในการเก็บเงินค่าหน่วยกิตที่ชัดเจน ซึ่งให้เก็บค่าหน่วยกิตการศึกษาไม่เกินหน่วย
กิตละ 100 บาท ซึ่งสถาบันฯ การศึกษาอื่นๆ จะใช้วิธีการออกประกาศในการเรียกเก็บ
ค่าธรรมเนียมต่างๆ เพิ่มเติม จึงให้ข้อสังเกตุว่าการดาเนินการของสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน
จะต้องไม่ขัดต่อระเบียบ ข้อบังคับ ของสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
- ผศ.ดร.มานพ พิ พั ฒ หั ต ถกุ ล กล่า วว่ า ส านั ก งานคณะกรรมการการอาชี วศึ ก ษา
มีระเบียบฯ ในการเก็บเงินการหน่วยกิต แต่สถาบันฯ จะเป็นการเหมายจ่าย ซึ่งจะไม่มีการ
เรียกเก็บเพิ่มเติมในส่วนค่าธรรมเนียมอื่นๆ โดยใช้คาว่า ค่าลงทะเบียนแบบเหมาจ่ายแทน
ส่วนค่าบารุงอื่นๆ เก็บตามระเบียบของสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
- รศ.ดร.พงษ์ พั น ธุ์ ฤกษ์ ขุ ม ทรั พ ย์ กล่ า วว่ า การเปิ ด การเรี ย นการสอนในระดั บ
ประกาศนียบัตรวิชาชี พ ชั้ นสูง (ปวส.) อาจมี ก ลุ่ม เป้าหมายที่ ทั บ ซ้อนกั บ การรับ สมั ค ร
นักศึกษาในระดับปริญญาตรี
- ผศ.ดร.ประสิทธิ์ นางทิน กล่าวว่า จากการประชาสัมพันธ์การรับนักศึกษา จะพบว่า
สถานประกอบการ และนักเรียนส่วนใหญ่ ปัจจุบันมีความต้องการแรงงานด้านช่างเทคนิค
เพื่อให้สามารถทางานในภาคปฏิบัติได้ ประกอบกับนักเรียนที่จะเข้าศึกษาต้องการที่จะเรียน
ไปพร้อมกับมีงานทาด้านช่างเทคนิคเพื่อหารายได้ควบคู่กันไป อีกทั้งนักเรียนที่จะเข้าศึกษา
ได้ให้ข้อมูลว่าการเรียนในระดับปริญญาตรีนักเรียนเองอาจไม่มีความพร้อมมากพอเนื่องจาก
ให้เวลาเรียนนาน แต่ระดับ ปวส. ใช้เวลาเรียนที่สั้นกว่า ซึ่งหากเรียนจบสามารถออกไปหา
งานทาได้ก่อน ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของอธิการบดี มีนโยบายในการนาหลักสูตรระดับ
ประกาศนี ย บั ต รชั้ น สู ง มาจั ด การเรี ย นการสอนเพื่ อ ป้ อ นต ลาดแรงงาน ซึ่ ง สถาน
ประกอบการประสบปัญหาการรับนักศึกษาในระดับปริญญาตรีเข้าไปทางาน แล้วไม่สามารถ
ลงทางานภาคปฏิบัติได้จริง

- 20 - ผศ.ดร.ณัฐญา คุ้มทรัพย์ กล่าวว่า ประเด็นที่ 1 ตามวัตถุประสงค์ของโครงการ ที่จะ
พั ฒ นาความรู้และทั ก ษะของนัก ศึก ษา เพื่อป้อนเข้าศึก ษาต่อในระดับ ปริญ ญาตรี ของ
สถาบัน อาจไม่สมเหตุสมผล เนื่องจากกลุ่มเป้าหมายของโครงการทับซ้อนกับกลุ่มเป้าหมาย
ของระดับปริญญาตรี ประเด็นที่ 2 การจัดการเรียนการสอนในระดับ ปวส. สถาบันฯ ได้
คานึงถึง หรือมีการกาหนดมาตรการป้องกันเหตุทะเลาะวิวาทที่อาจจะเกิดขึ้นไว้บ้างหรือไม่
- รศ.ดร.พงษ์พันธ์ ฤกษ์ขุมทรัพย์ กล่าวว่า ประเด็นที่ 1 การรับนักศึกษาเข้ามาในระดับ
ปวส.ขอให้คานึง ถึง จานวนนักศึกษาที่คาดหวังว่าจะมาเข้าศึกษา กั บ ผลกระทบที่จะเกิด
ขึ้นกับยอดรับนักศึกษาในระดับปริญญาตรี ประเด็นที่ 2 กลุ่มเป้าหมายที่จะเข้าศึกษา อาจ
เลือกที่เรียนในที่ใกล้ภูมิลาเนา และมีความปลอดภัย เนื่องจากปัญหาความมั่นใจในความ
ปลอดภัยของนักศึกษาที่จะมาเข้าเรียน ประเด็นที่ 3 สถาบันฯ ควรมีการวางแผนเตรียม
ความพร้อมในการขอย้ายประเภท/กลุ่มการเรียน เนื่องจากนักศึกษามีพื้นฐานและคุณสมบัติ
เดียวกัน รวมทั้งการคงอยู่ของนักศึกษาในระบบเพื่ อให้เกิดความคุ้มทุ น (พ้นสภาพ/ย้าย
ประเภทกลุ่มเรียน)
- ผศ.ชนัญญชัย วุฒิธันยาวัฒน์ กล่าวว่า สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน สามารถจัดการเรียน
การสอนในระดับประกาศนียบัตร ได้หรือไม่
- ผศ.ดร.มานพ พิพัฒหัตถกุล กล่าวว่า พ.ร.บ.ของสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน สามารถ
จัดการเรียนการสอนได้ตั้งแต่ระดับอนุปริญญาขึ้นไป ประกอบกับสถาบันฯ ได้ทาหนังสือ
หารือไปยังสานักงานปลัด กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ซึ่งได้
ตอบข้อหารือว่า สามารถจัดการเรียนการสอนได้ ถ้าไม่ขัดต่อ พ.ร.บ. ซึ่งการจัดการเรียนการ
สอนในหลักสูต รประกาศนียบัตร เป็นการจัดการเรียนการสอนในระดับอนุปริญญา จึง
สามารถจัดการเรียนการสอนได้
- ผศ.ดร.ชัยยพล ธงชัยสุรัชต์กูล กล่าวว่า รูปแบบการจัดการเรียนการสอนตามโครงการ
ที่เรียนในสถาบันฯ 1 ปี และส่งเข้าไปฝึกประสบการณ์ในสถานประกอบการ 1 ปี จะต้องมี
ความพร้อมด้านบุคลากรที่จะทาการสอน เนื่องจากบางรายวิชาที่อยู่ในโรงงาน เพราะถ้าเรา
มีแต่รายชื่อวิชาและส่งนักศึกษาเข้าไปทางาน อาจจะไม่สัมฤทธิ์ผลเพราะได้แค่ทางาน แต่
ไม่ ได้ความรู้ ซึ่ง โรงงานควรจะมีครูสอน อบรม เมื่ อนัก ศึกษาเจอสิ่งใหม่ๆ จะได้เ กิดการ
เรียนรู้ อีกทั้งอยากให้สถาบัน บริหารจัดการเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาการเลิกเรียน เช่น การมีที่
พักเพื่ออานวยความสะดวก และสร้างความมั่นใจให้กับผู้เรียน
- รศ.ดร.วรเชษฐ์ ภิรมย์ภักดิ์ กล่าวว่า การเลือกเรียนในระดับ ปวส. นักเรียนส่วนใหญ่
อยากเลือกเรียนในสถาบันฯ ที่ มี ชื่อเสียง จึง อยากฝากเรื่องการสร้างแรงจูงใจในการดึง
กลุ่มเป้าหมายให้มาเรียนกับปทุมวัน
- อาจารย์นคร ศรีสุขุมบวรชัย กล่าวว่า หากไม่เป็นการเร่งด่วน ก่อนการเปิดการเรียน
การสอน ควรสารวจให้ชัดเจนก่อนว่ามีกลุ่มเป้าหมายที่ชัดเจน
- อาจารย์ปิยภัทร พ่วงศรี กล่าวว่า ในส่วนของกลุ่มเป้าหมาย จากการไปประชาสัมพั นธ์
มานักเรียนบางส่วนก็มองว่า การเรียนระดับปริญญาตรีใช้ระยะเวลานาน จึงอยากเรียน
ในระดับ ปวส.ก่อน แล้วค่อยศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ด้วยความพร้อมในหลายๆ ด้าน
จึงเห็นว่ายังมีกลุ่มเป้าหมายที่สามารถดาเนินการได้

- 21 - อาจารย์ธีรพงษ์ อรชร กล่าวว่า หากสถาบันฯ เปิดสอนในระดับ ปวส. ซึ่งมุ่งเน้นในเชิง
ปฏิบัติ สถาบันฯ มีบุคลากรที่มีความชี่ยวชาญเฉพาะที่จะมุ่งเน้นในการสอนเพียงพอหรือไม่
- ผศ.ชนัญญชัย วุฒิธันยาวัฒน์ กล่าวว่า การเบิกจ่ายค่าสอน สามารถเบิกจ่ายได้ชั่วโมงละ
270 บาท การดาเนินการจะสามารถเบิกจ่ายได้ทั้งหมดหรือไม่
- ผศ.ดร.มานพ พิพัฒหัตถกุล กล่าวว่า ใช่ครับ ร่างโครงการที่ประมาณการไว้ ผู้สอน
สามารถเบิกจ่ายค่าสอนได้ตั้งแต่ชั่วโมงแรก
- ผศ.ชนัญญชัย วุฒิธันยาวัฒน์ กล่าวว่า การดาเนินการดังกล่าวอาจสร้างปัญหาการเลี่ยง
การสอนในระดับปริญญาตรี เพื่อมาสอนในระดับ ปวส. เพื่อที่จะสามารถเบิกจ่ายได้เต็ม
ชั่วโมงสอน
- รศ.ดร.พงษ์พั นธุ์ ฤกษ์ขุม ทรัพย์ กล่าวว่า สถาบันฯ ควรที่ จ ะต้องกลับ ไปทบทวน
ระเบียบที่เกี่ยวกับการเบิกจ่ายค่าสอนเกินภาระงาน ให้สอดคล้องกับการจัดการเรียนการ
สอนทุกระดับ
- ผศ.ดร.ประสิทธิ์ นางทิน กล่าวว่า ในส่วนของคณะวิศวกรรมศาสตร์ ก็คานึงถึงสิ่งที่
คณะกรรมการกล่าวมา แต่อานาจในการร่างข้อบังคับหรือระเบียบอยู่ที่คณะกรรมการชุด
อื่นๆ ซึ่งคณะกรรมการประจาคณะวิศวกรรมศาตร์ สามารถให้ข้อเสนอแนะประกอบการ
พิจารณาได้
- ผศ.ดร.มานพ พิพัฒหัตถกุล กล่าวว่า ผู้ที่จะทาการสอนในโครงการ ที่มีคุณวุฒิ คบ.
และ ปทส. สถาบันฯ จะให้ผู้ที่ มีคุณวุฒิทางการศึกษา มาเขียนคาร้อง ทส.01 แบบขึ้น
ทะเบียนใบประกอบวิชาชีพครู สาหรับผู้ที่ไม่สามารถขอใบประกอบวิชาชีพครู จะให้เขียนใบ
ขออนุญาตปฏิบัติการสอน แล้วเสนอไปที่ คณะกรรมการข้าราชการครู (ก.ค.) ซึ่งอยู่ในช่วง
การประสานงาน
มติที่ประชุม เห็นชอบ โดยให้นาเสนอสถาบันฯ โดยให้ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ เพื่อ
ประกอบการพิจารณาของสถาบันฯ
4.2 พิ จ ารณาร่างระเบียบสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน ว่าด้วย การเก็ บ เงินค่าธรรมเนียม
การศึกษาระดับต่ากว่าปริญญาตรี พ.ศ. ....
ด้วยสถาบันฯ ได้มอบหมายให้คณะวิศวกรรมศาสตร์ ดาเนินการเตรียมการจัดการ
เรียนการสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) นั้น
ในการนี้คณะวิศ วกรรมศาสตร์ ได้จัดท าร่างระเบียบสถาบันเทคโนโลยีป ทุ ม วั น
ว่าด้วย การเก็บเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับต่ากว่าปริญญาตรี พ.ศ. .... เรียบร้อยแล้ว
จึ ง ขอให้ ค ณะกรรมการได้ ร่ ว มกั น ให้ ข้ อ เสนอแนะ และให้ ค วามเห็ น ชอบ ก่ อ นที่ ค ณะ
วิศวกรรมศาสตร์ จะได้นาเสนอต่อสถาบัน สภาวิชาการ และสภาสถาบันฯ ต่อไป
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา
ความเห็นของคณะกรรมการ
- รศ.ดร.พงษ์พั นธุ์ ฤกษ์ขุม ทรัพย์ กล่าวว่า ส านัก งานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
มีระเบียบฯ ในการเก็บเงินการหน่วยกิตที่ชัดเจน ซึ่งให้เก็บค่าหน่วยกิตการศึกษาไม่เกิน
หน่วยกิตละ 100 บาท ซึ่งสถาบันฯ การศึกษาอื่นๆ จะใช้วิธีการออกประกาศในการ
เรียกเก็ บค่าธรรมเนียมต่างๆ เพิ่ม เติม จึง ให้ข้อสัง เกตุว่าการดาเนินการของสถาบัน

- 22 เทคโนโลยีปทุมวัน จะต้องไม่ขัดต่อระเบียบ ข้อบังคับ ของสานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา
- ผศ.ดร.มานพ พิ พั ฒ หั ต ถกุ ล กล่า วว่ า ส านั ก งานคณะกรรมการการอาชี วศึก ษา
มีระเบียบฯ ในการเก็บเงินหน่วยกิต แต่สถาบันฯ จะเป็นการเหมายจ่าย ซึ่งจะไม่มีการ
เรี ย กเก็ บ เพิ่ ม เติ ม ในส่ ว นค่ า ธรรมเนี ย มอื่ น ๆ โดยใช้ ค าว่ า ค่ า ลงทะเบี ย นแบบ
เหมาจ่ายแทน
มติทปี่ ระชุม เห็นชอบ แต่ให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติมประกอบการพิจารณาว่าการดาเนินการ
ของสถาบันฯ จะต้อ งไม่ ขัดต่อระเบียบ ข้อบัง คับ ของส านัก งานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา

- 23 **ตัวอย่างการจัดทารายงานการประชุม ฉบับสมบูรณ์ **

รายงานการประชุม
คณะกรรมการประจาคณะวิศวกรรมศาสตร์ ครัง้ ที่ ......./...........
วัน.......ที่ .... เดือน ....................พ.ศ. ............ เวลา ............. น.
ณ ห้องประชุม................................. อาคาร .................................
รายชื่อผู้เข้าร่วมการประชุม
1. ..........................................................
ประธาน
คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์
2. ..........................................................
รองประธาน
รองคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ฝ่าย .....................
3. ..........................................................
กรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
4. ..........................................................
กรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
5. ..........................................................
กรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
6. ..........................................................
กรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
7. ..........................................................
กรรมการ
ประธานหลักสูตร วศ.บ.สาขาวิชาวิศวกรรมการวัดและควบคุม
8. ..........................................................
กรรมการ
ประธานหลักสูตร วศ.บ.สาขาวิชาวิศวกรรมเครือ่ งกล
9. ..........................................................
กรรมการ
ประธานหลักสูตร วศ.บ.สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (ฉบับปรับปรุง 2560)
10..........................................................
กรรมการ
ประธานหลักสูตร วศ.บ.สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
11...........................................................
กรรมการ
ประธานหลักสูตร วศ.บ.สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์
12...........................................................
กรรมการ
ประธานหลักสูตร วศ.บ.สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม
13...........................................................
กรรมการ
ประธานหลักสูตร วศ.บ.สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
14...........................................................
กรรมการ
ประธานหลักสูตร วศ.บ.สาขาวิชาวิศวกรรมปิโตรเคมีและสิ่งแวดล้อม

- 24 15...........................................................
ประธานหลักสูตร วศ.บ.สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิต
16...........................................................
ผู้แทนคณาจารย์
17...........................................................
รองคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ฝ่าย .....................
18...........................................................

กรรมการ
กรรมการ
เลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการเลขานุการ

ผูป้ ฏิบตั หิ น้าทีใ่ นการประชุม
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
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แบบลงนามผู้เข้าร่วมการประชุม
คณะกรรมการประจาคณะวิศวกรรมศาสตร์ ครั้งที่ ......./...........
วัน.......ที่ .... เดือน ....................พ.ศ. ............ เวลา ............. น.
ณ ห้องประชุม................................. อาคาร .................................

ชื่อ – นามสกุล

ลงนาม

เวลา

หมายเหตุ

- 26 **ตัวอย่างบันทึกข้อความขออนุมัติยืมเงินค่าใช้จ่ายในการประชุม **

บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ สานักงานคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ โทร. 3080
ที่ วศ.20063/
วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563
เรื่อง ขออนุมัติเงินยืมเพือ่ เป็นค่าใช้จ่ายในการประชุมคณะกรรมการประจาคณะ ครั้งที่ 2/2563
เรียน

อธิการบดี
ตามที่คณะวิศวกรรมศาสตร์ จะดาเนินการประชุมคณะกรรมการประจาคณะวิศวกรรมศาสตร์
ครั้งที่ 2/2563 วันพฤหัสบดีที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมคณะวิศวกรรมศาสตร์
เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ภายใต้กรอบอานาจและหน้าที่ของคณะกรรมการประจาคณะ นั้น
คณะวิศวกรรมศาสตร์ จึงใคร่ขออนุมัติเงินยืมเพื่อเป็นค่าตอบแทนและค่าใช้จ่ายใน การจัด
ประชุม โดยมีรายละเอียดดังนี้
1. ค่าตอบแทนคณะกรรมการฯ และผู้ปฏิบัติหน้าที่ในการประชุม
1.1 ประธานกรรมการ
1,000 บาท
1.2 กรรมการภายใน (12 คน × 800 บาท)
9,600 บาท
1.3 ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก (4 คน × 3,000 บาท)
12,000 บาท
1.4 ผู้ช่วยเลขานุการ
500 บาท
1.5 ผู้ปฏิบัตหิ น้าที่ในการประชุม (2 คน× 200 บาท)
400 บาท
2. ค่าจัดทาเอกสาร (18 ชุดๆ ละ 120 บาท)
2,160 บาท
3. ค่าอาหารว่างในการจัดประชุม (20 ชุด × 35 บาท)
700 บาท
รวมทั้งสิ้น 26,360 บาท (สองหมื่นหกพันสามร้อยหกสิบบาทถ้วน)
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา
1. อนุมั ติเงินยืม จ านวน 26,360 บาท (สองหมื่นหกพันสามร้อยหกสิบ บาทถ้วน) เพื่อเป็น
ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมให้กับนางสาวปวีณา ไร่วิบูลย์
2. พิจารณาลงนามในสัญญายืมเงิน ดังแนบ
3. มอบงานการเงิน เพื่อดาเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นายทรงพล ใจเดช)
รักษาราชการแทนหัวหน้าสานักงานคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์
ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการประจาคณะฯ

- 27 ตารางควบคุมการใช้จ่ายงบประมาณการประชุมคณะกรรมการประจาคณะวิศวกรรมศาสตร์
ประจาปีงบประมาณ 2563
งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร 178,020 บาท (หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นแปดพันยีส่ ิบบาทถ้วน)
การประชุมครัง้ ที่
การเบิกจ่าย
คงเหลือ
หมายเหตุ
ครั้งที่ 7/2562 (3 ต.ค.62)
21,660 บาท
156,360 บาท
ครั้งที่ 8/2562 (27 พ.ย.62)
13,260 บาท
143,100 บาท
ครั้งที่ 1/2563 (8 ม.ค.63)
17,516 บาท
125,584 บาท
ครั้งที่ 2/2563 (13 ก.พ.63)
26,360 บาท (ขออนุมัต)ิ

- 28 **ตัวอย่างบันทึกข้อความขออนุมัติคืนเงินยืมค่าใช้จ่ายในการประชุม **

บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ สานักงานคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ โทร. 3080
ที่ วศ.20063/
วันที่ 13 มกราคม 2563
เรื่อง ขออนุมัตหิ ักล้างเงินยืม และส่งคืนเงินยืมส่วนต่างในการประชุมคณะกรรมการประจาคณะ ครั้งที่ 2/2563
เรียน

อธิการบดี
ตามที่สถาบันฯ อนุมัติเงินยืม จานวน 26,360 บาท (สองหมื่นหกพันสามร้อยหกสิบบาทถ้วน)
ให้กับคณะวิศวกรรมศาสตร์ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการประชุมคณะกรรมการประจาคณะวิศวกรรมศาสตร์ ครั้ง
ที่ 2/2563 วันพฤหัสบดีที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 เวลา 14.00 น. นั้น
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้ดาเนินการจัดประชุมดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว จึง ใคร่ขออนุมัติหักล้าง
เงินยืม และส่งคืนเงินยืมส่วนต่าง โดยมีรายละเอียดดังนี้
1. ค่าตอบแทนคณะกรรมการฯ และผู้ปฏิบัติหน้าที่ในการประชุม
1.1 ประธานกรรมการ
1,000 บาท
1.2 กรรมการภายใน (12 คน × 800 บาท)
9,600 บาท
1.3 ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก (3 คน × 3,000 บาท)
9,000 บาท
1.4 ผู้ช่วยเลขานุการ
500 บาท
1.5 ผู้ปฏิบัตหิ น้าที่ในการประชุม (1 คน× 200 บาท)
200 บาท
2. ค่าจัดทาเอกสาร (18 ชุดๆ ละ 120 บาท)
2,160 บาท
3. ค่าอาหารว่างในการจัดประชุม (20 ชุด × 35 บาท)
700 บาท
รวมทั้งสิ้น 23,160 บาท (สองหมื่นสามพันหนึ่งร้อยหกสิบบาทถ้วน)
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา
1. อนุมัติหักล้างเงินยืม จานวน 26,360 บาท (สองหมื่นหกพันสามร้อยหกสิบบาทถ้วน) เพื่อ
เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมให้กับนางสาวปวีณา ไร่วิบูลย์
2. อนุมัติการส่งคืนเงินยืมส่วนต่าง จานวน 3,200 บาท (สามพันสองร้อยบาทถ้วน)
3. มอบงานการเงิน เพื่อดาเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นายทรงพล ใจเดช)
รักษาราชการแทนหัวหน้าสานักงานคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์
ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการประจาคณะฯ

- 29 **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 ่ายเงิน
( รองศาสตราจารย์ ดร.พงษ์พนั ธุ์ ฤกษ์ขุมทรัพย์ )
คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์

- 30 **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 ่ายเงิน
( รองศาสตราจารย์ ดร.พงษ์พนั ธุ์ ฤกษ์ขุมทรัพย์ )
คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์

- 31 **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 ่ายเงิน
( รองศาสตราจารย์ ดร.พงษ์พนั ธุ์ ฤกษ์ขุมทรัพย์ )
คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์

- 32 **ตัวอย่างใบสาคัญรับเงินค่าเบี้ยเลี้ยงในการประชุม ประกอบการเบิกจ่าย **
ตาแหน่ง ผู้ช่วยเลขานุการ

- 33 **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 น้าที่ในการประชุมกรรมการประจาคณะวิศวกรรมศาสตร์
ครั้งที่ 5/2557 วันพุธที่ 15 ตุลาคม พ.ศ. 2557
(ผู้ปฏิบัตหิ น้าที่ในการประชุม)

200 -

รวม
จานวนเงิน

200 -

(สองร้อยบาทถ้วน)

ลงชื่อ
(

ผูร้ ับเงิน
นางสาวปวีณา

ไร่วิบูลย์

)

ลงชื่อ
ผูจ้ ่ายเงิน
( รองศาสตราจารย์ ดร.พงษ์พนั ธุ์ ฤกษ์ขุมทรัพย์ )
คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์

- 34 **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 จานวนทั้งสิ้น 18 คน

630 -

รวม
จานวนเงิน

630 -

(หกร้อยสามสิบบาทถ้วน)

ลงชื่อ
(

ผูร้ ับเงิน
นายทรงพล ใจเดช

)

ลงชื่อ
ผูจ้ ่ายเงิน
( รองศาสตราจารย์ ดร.พงษ์พนั ธุ์ ฤกษ์ขุมทรัพย์ )
คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์

-35ปัญหา และแนวทางการแก้ไขในการจัดประชุมคณะกรรมการประจาคณะวิศวกรรมศาสตร์
ปัญหาและอุปสรรคในการดาเนินการที่ผ่านมา
1. องค์ประชุมไม่ครบ เนื่องจำกกรรมกำร
ไม่ได้รับหนังสือเชิญประชุม

แนวทางการแก้ไขปัญหา
1.1 จัดทำกำหนดกำรประชุมคณะกรรมกำรประจำคณะวิศวกรรมศำสตร์
ประจำปี และแจ้งให้คณะกรรมกำรรับทรำบ
1.2 ส่งหนังสือเชิญประชุมก่อนกำหนดกำรประชุมไม่น้อยกว่ำ 7 วันทำกำร
และโทรติดตำมว่ำคณะกรรมกำรได้รับหนังสือครบถ้วนหรือไม่
1.3 เพิ่มช่องทำงในกำรประสำนงำนในกำรเชิญประชุม เช่น E-Mail ,
Facebook , Line หรืออื่นๆ
1.4 โทรติดตำมคณะกรรมกำรก่อนเวลำประชุม อย่ำงน้อย 30 นำที

2. ข้อมูล และเอกสำรประกอบกำรพิจำรณำไม่เพียงพอ

2.1 กำหนดให้ผู้ที่เสนอเรื่องเพื่อบรรจุเข้ำวำระที่ประชุม จะต้องแนบเอกสำร
ประกอบกำรประชุม พร้อมทั้งระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง อย่ำงน้อยก่อนวัน
ประชุม 5 วัน
2.2 ขออนุญำตประธำนในที่ประชุม เพื่อทำหนังสือเชิญผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เข้ำมำ
ชี้แจงข้อมูลต่อคณะกรรมกำร ก่อนวันประชุมอย่ำงน้อย 7 วัน
2.3 ติดตำมผู้ให้ข้อมูล และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องก่อนกำรประชุม
อย่ำงน้อย 30 นำที

3. เอกสำรหลักฐำนกำรเบิกจ่ำยค่ำใช้จ่ำย
ในกำรประชุมไม่ถูกต้อง

3.1 มอบหมำยให้ผู้ปฏิบัติหน้ำที่ในกำรประชุม จัดเตรียมเอกสำรประกอบกำร
เบิกจ่ำยต่ำงๆ ให้ครบถ้วน ก่อนวันประชุม อย่ำงน้อย 2 วัน
3.2 มอบหมำยให้ผู้ปฏิบัติหน้ำที่ในกำรประชุม ตรวจสอบเอกสำร
กำรเบิกจ่ำยต่ำงๆ ให้ครบถ้วน ถูกต้อง ก่อนกำรประชุมเสร็จสิ้น

