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มติย่อการประชุมคณะกรรมการประจำคณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ 
สมัยสามัญ ครั้งที่ 2/2564 

วัน พุธ ที่ 17 กุมภาพันธ์  2564  เวลา 13.00-16.00 น. 
ณ  ห้องประชุม 216 คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  

และผ่านระบบการประชุมออนไลน์ Cisco Webex 
----------------------------------- 

ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่องพิจารณา 

  4.1  พิจารณาการจัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกายและหนังสือตำรา 

มติที่ประชุม 

 เห็นชอบการสนับสนุนงบประมาณจากงบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดังนี้ 

1. สนับสนุนเครื่องแต่งกาย ตามท่ีจ่ายจริงแต่ไม่เกินคนละ 3,000 บาท 

2. สนับสนุนการจัดซื้อวัสดุ สำหรับบุคลากรสายวิชาการ สนับสนุนตามที่จ่ายจริงแต่ไม่เกินคนละ 
3,000 บาท   สำหรับบุคลากรสายสนับสนุน สนับสนุนตามที่จ่ายจริงแต่ไม่เกินคนละ 2,000 บาท    

 

 4.2  พิจารณาการขอใช้งบประมาณเงินรายได้สะสมเพื่อปรับปรุงสถานที่ทำการใหม่ของ
คณะฯ  

มติที่ประชุม 

 อนุมัติการขอใช้งบประมาณเงินรายได้สะสม จำนวน  15,219,187 บาท 

 

4.3 พิจารณาการขอรับการสนับสนุนค่าตอบแทนการตีพิมพ์ผลงานวิชาการ จำนวน 1 
เรื่อง  

มติที่ประชุม 

อนุมัติงบประมาณ  

 

4.4 - 4.9  พิจารณาการขอรับการสนับสนุนค่าตอบแทนการตีพิมพ์บทความวิจัยท ี่ใช้
อ้างอิง จำนวน 6 เรื่อง 

มติที่ประชุม 

  อนุมัติงบประมาณ  
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   4.10 พิจารณาร่างกำหนดการส่งค่าระดับข้ัน ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 

มติที่ประชุม 

 เห็นชอบกำหนดการจัดส่งค่าระดับขั้น ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 ดังนี้ 

วัน/เดือน/ปี เวลา รายละเอียด 
วันศุกร์ที่  16 เมษายน  ๒๕64 ภายในเวลา 10.00 น. - อาจารย์ส่งค่าระดับขั้นถึงสำนักงานคณะฯ  (สำเนา

จำนวน ๑ ชุดและ Save ใส่ Handydrive  หรือส่ง
ทาง E-mail : oojoylove@hotmail.com) 

วันศุกร์ที่  16 เมษายน  ๒๕64 ๑3.๐0-15.00  น. - คณะอนุกรรมกรรมการประกันคุณภาพหลักสูตร
พิจารณา 

วันศุกร์ที่  16 เมษายน  ๒๕64  -  
วันอาทิตย์ที่  18  เมษายน  ๒๕64   

๑6.๐๐  น. - ประกาศค่าระดับขั้น อย่างไม่เป็นทางการให้นิสิต
ทราบ  กรณีท่ีนิสิตมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการให้คะแนน
ของอาจารย์ให้ติดต่อ อาจารย์ผู้สอน 

17.00 น. 

วันจันทร์ที่  19  เมษายน  ๒๕64 13.๐๐-14.00  น. - คณะอนุกรรมการประกันคุณภาพคณะฯพิจารณา 
14.00-15.๐๐  น. - คณะกรรมการประจำคณะฯพิจารณา 

วันอังคารที่  20  เมษายน  ๒๕64 
 

11.๐๐  น. - คณะฯ ส่งค่าระดับข้ันไปยังงานทะเบียน  

4.11 พิจารณาการขอเสนอเอกสารเชิงวิเคราะห์ของบุคลากรสำนักงาน เพื่อใช้ในการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปีการศึกษา 2563 

มติที่ประชุม 

  เห็นชอบโดยให้ดำเนินการตามข้อเสนอแนะ 

  

4.12 พิจารณาแนวปฏิบัติในการดำเนินงานประชาสัมพันธ์ภาพกิจกรรม/โครงการ ภารกิจ
สร้างภาพลักษณ์ 

มติที่ประชุม 

 เห็นชอบแนวปฏิบัติในการดำเนินงานเพื ่อประชาสัมพันธ์ภาพกิจกรรม/โครงการ ภารกิจสร้าง
ภาพลักษณ์คณะฯ ดังนี้ 
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แนวปฏิบัติในการดำเนินงานเพื่อประชาสัมพันธ์ภาพกิจกรรม/โครงการ/ภารกิจสร้างภาพลักษณ์ของคณะฯ 

1. ขั้นตอนการประชาสัมพันธ์ภาพกิจกรรม/โครงการ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

ผู้รับผิดชอบ 

กิจกรรม/โครงการ 

เจ้าหน้าท่ีสารบรรณ 

(น.ส.ปัญญาพร สันตะโร) 
เจ้าหน้าท่ีโครงการ 

(น.ส.ณิชา ตันติรักษ์ธรรม) 
เจ้าหน้าท่ีแผน 

(น.ส.วาสนา มรรคคงคา) 
เจ้าหน้าท่ีการเงิน 

(น.ส.บงกช แก้วคีรี) 

ใช้งบประมาณ 

ไม่ใช้งบประมาณ 

หัวหน้าสำนักงาน 

(น.ส.ศิริพร เพ็ชรมณี) 

คณบดีอนุมตั ิ

เจ้าหน้าท่ีสารบรรณ 

(น.ส.ปัญญาพร สันตะโร) 
เจ้าหน้าท่ีโครงการ 

(น.ส.ณิชา ตันติรักษ์ธรรม) 
ผู้ติดตามภาพกิจกรรม/โครงการ 

(น.ส.ชนาภัทร คงสี) 

ส่งรายละเอียด 
กิจกรรม/โครงการ 

ส่งสรุปรายละเอียด 
กิจกรรม/โครงการ 

ผู้รับผิดชอบ 

จัดกิจกรรม/โครงการ 

ตามวัน/เวลาที่ท่ีกำหนด 

เจ้าหน้าท่ีดูแลสื่อออนไลน ์
(นายอนุกูล ศรีวรรณ) 

ประชาสมัพันธ์ 
Facebook 

ประชาสมัพันธ์ 

เว็บไซต ์

ส่งสรุปรายละเอียด 
กิจกรรม/โครงการ 

เจ้าหน้าท่ีโสตฯ 
(นายกมล สุวรรณรตัน์) 

จัดทำจุลสาร 

รายงานโครงการ 

ส่งภาพ 

ส่งภาพ 

กรณีมอบหมายให้
เจ้าหน้าที่โสตฯถา่ยภาพ 
 

ดึงรายละเอียด 
กิจกรรม/โครงการ 
และภาพ 
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ขั้นตอนที่  1 - 8 และ 11 เป็นขั้นตอนการทำงานปกติที่ปฏิบัติอยู่ในปัจจุบัน 
เพื่อให้การประชาสัมพันธ์ภาพกิจกรรม/โครงการ ของคณะฯ ได้เผยแพร่อย่างรวดเร็ว จึงเพิ่มขั้นตอนการ
ปฏิบัติในข้อที่ 9 - 10 ดังนี้ 

1. ผู้รับผิดชอบเขียน และเสนอกิจกรรม/โครงการตามขั้นตอน  
2. เจ้าหน้าที่สารบรรณบันทึกข้อมูลในระบบงานสารบรรณ e-doc และส่งเอกสารให้เจ้าหน้าที่โครงการ 
3. เจ้าหน้าที่โครงการบันทึกข้อมูล และส่งเอกสารให้เจ้าหน้าที่แผน 
4. เจ้าหน้าที่แผนบันทึกข้อมูลและ 

4.1  ส่งเอกสารให้เจ้าหน้าที่การเงินในกรณีท่ีใช้งบประมาณ และส่งต่อไปยังหัวหน้าสำนักงาน 
4.2  ส่งเอกสารไปยังหัวหน้าสำนักงานในกรณีท่ีไม่ใช้งบประมาณ 

5. หัวหน้าสำนักงานผ่านโครงการให้คณบดีอนุมัต ิ
6. คณบดีอนุมัติ และส่งให้เจ้าหน้าที่สารบรรณเพ่ือส่งกลับให้ผู้รับผิดชอบ  
7. เจ้าหน้าที่สารบรรณส่งข้อมูลให้กับเจ้าหน้าที่โครงการ  
8. ผู้รับผิดชอบจัดกิจกรรม/โครงการ ตามวัน/เวลา/สถานที่ ที่กำหนด 
9. เจ้าหน้าที่โครงการทำสรุปรายละเอียดกิจกรรม/โครงการและ  

9.1 ส่งเจ้าหน้าที่ดูแลสื่อออนไลน์ เพ่ือรอประชาสัมพันธ์ทาง Facebook และเว็บไซต์คณะฯ  
9.2 ส่งผู้ติดตามภาพกิจกรรม/โครงการ เพื่อตรวจสอบและติดตามการประชาสัมพันธ์ภาพกิจกรรม/

โครงการผ่านทาง Facebook และเว็บไซต ์
10. การส่งภาพกิจกรรม/โครงการ 

10.1 กรณี ผู้รับผิดชอบกิจกรรม/โครงการ ส่งภาพให้เจ้าหน้าที่ดูแลสื่อออนไลน์ 
- ผู้รับผิดชอบส่งภาพกิจกรรม/โครงการภายใน 7 วัน ให้เจ้าหน้าที่ดูแลสื่อออนไลน์ เพ่ือ

ประชาสัมพันธ์ทาง Facebook และเว็บไซต์คณะฯ ภายใน 1 วันหลังจากได้รับภาพ 
- เจ้าหน้าที่โสตฯ ดึงภาพกิจกรรม/โครงการพร้อมรายละเอียดจากเว็บไซต์คณะฯ เพ่ื อนำ

ข้อมูลลงในจุลสาร ภายใน 1 วันหลักจากได้รับข้อมูล  
10.2  กรณี มอบหมายให้เจ้าหน้าที่โสตฯ ถ่ายภาพ 

- เจ้าหน้าที่โสตฯ ถ่ายภาพ และส่งภาพกิจกรรม/โครงการให้ผู ้รับผิดชอบ ภายใน 1 วัน
หลังจากถ่ายภาพ 

- ผู้รับผิดชอบส่งภาพกิจกรรม/โครงการภายใน 7 วัน ให้เจ้าหน้าที่ดูแลสื่อออนไลน์ เพ่ือ
ประชาสัมพันธ์ทาง Facebook และเว็บไซต์คณะฯ ภายใน 1 วันหลักจากได้รับภาพ 

- เจ้าหน้าที่โสตฯ ดึงภาพกิจกรรม/โครงการพร้อมรายละเอียดจากเว็บไซต์คณะฯ เพื่อนำ
ข้อมูลลงในจุลสาร ภายใน 1 วันหลังจากได้รับข้อมูล  

11. ผู้รับผิดชอบกิจกรรม/โครงการรายงานโครงการ 
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2. ขั้นตอนการประชาสัมพันธ์ภาพภารกิจคณบดี/กิจกรรมสร้างภาพลักษณ์ของคณะฯ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

ภารกิจคณบด/ีกิจกรรมสร้างภาพลักษณ์ 
ขอเดินทางไปราชการ/ขออนุญาตจัดกิจกรรม 

เจ้าหน้าท่ีสารบรรณ 

(น.ส.ปัญญาพร สันตะโร) 
เลขานุการคณบด ี

(นางศิริจันทร์ ภักดี) 
เจ้าหน้าท่ีการเงิน 

(น.ส.บงกช แก้วคีรี) 

ใช้งบประมาณ 

ไม่ใช้งบประมาณ 

หัวหน้าสำนักงาน 

(น.ส.ศิริพร เพ็ชรมณี) 

คณบดีอนุมตั ิ

เลขานุการคณบด ี
(นางศิริจันทร์ ภักดี) 

ผู้ติดตามภาพกิจกรรม/โครงการ 
(น.ส.ชนาภัทร คงสี) 

ส่งรายละเอียด 
กิจกรรม/โครงการ 

ส่งสรุปรายละเอียด 
กิจกรรม/โครงการ 

คณบดี/ผู้จัดกิจกรรมสร้าง
ภาพลักษณ์ของคณะฯ จัด

กิจกรรม/เข้าร่วมงาน/ไปราชการ 
ตามวัน/เวลา/สถานที่ที่กำหนด 

เจ้าหน้าท่ีดูแลสื่อออนไลน ์
(นายอนุกูล ศรีวรรณ) 

ประชาสมัพันธ์ 
Facebook 

ประชาสมัพันธ์ 

เว็บไซต ์

เจ้าหน้าท่ีโสตฯ 
(นายกมล สุวรรณรตัน์) 

จัดทำจุลสาร รายงานการเดินทาง 

ส่งภาพ 

ถ่ายภาพ 
และส่งภาพ ดึงรายละเอียด 

กิจกรรม/โครงการ 
และภาพ 

เจ้าหน้าท่ีโสตฯ 
(นายกมล สุวรรณรตัน์) 

ส่งภาพ 
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ขั้นตอนการดำเนินงานเพื่อประชาสัมพันธ์ภารกิจคณบดี/กิจกรรมสร้างภาพลักษณ์ของคณะฯ 

ขั้นตอนที่  1 - 7 และ 9 เป็นขั้นตอนการทำงานปกติที่ปฏิบัติอยู่ในปัจจุบัน 
เพื่อให้การประชาสัมพันธ์ภารกิจคณบดี/กิจกรรมสร้างภาพลักษณ์ของคณะฯ/ภาพเคลื่อนไหว 
ได้เผยแพร่อย่างรวดเร็ว จึงเพิ่มข้ันตอนการปฏิบัติในข้อที่ 8 ดังนี้ 

1. ภารกิจคณบดี/กิจกรรมสร้างภาพลักษณ์ของคณะฯ ขออนุญาตเดินทางไปปฏิบัติงานนอกพื้นที่/ขอ
อนุญาตจัดกิจกรรม 

2. เจ้าหน้าที่สารบรรณ/เจ้าหน้าที่บุคคล บันทึกข้อมูลในระบบงานสารบรรณและส่งเอกสารให้เลขานุการ
คณบดี 

3. เลขานุการคณบดี บันทึกข้อมูลและ 
3.1 ส่งเอกสารให้เจ้าหน้าที่การเงินในกรณีท่ีใช้งบประมาณ และส่งต่อไปยังหัวหน้าสำนักงาน 
3.2 ส่งเอกสารไปยังหัวหน้าสำนักงานในกรณีท่ีไม่ใช้งบประมาณ 

4. หัวหน้าสำนักงาน ผ่านเอกสารให้คณบดีอนุมัติ 
5. คณบดีอนุมัติ และส่งให้เจ้าหน้าที่สารบรรณ เพ่ือส่งกลับให้เลขานุการคณบดี  
6. เลขานุการคณบดี ดำเนินการ 

6.1 แจ้งตอบรับการเข้าร่วม และบันทึกข้อมูลภารกิจคณบดี/กิจกรรมสร้างภาพลักษณ์ 
6.2 ส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่โสตฯ ในกรณีมอบหมายให้เจ้าหน้าที่โสตฯ ถ่ายภาพ 
6.3 ทำสรุปรายละเอียดภารกิจ/กิจกรรมและ 

- ส่งเจ้าหน้าที่ดูแลสื่อออนไลน์ เพื่อรอประชาสัมพันธ์ทาง Facebook และเว็บไซต์
คณะฯ  

- ส่งผู้ติดตามภาพกิจกรรม/โครงการ เพื่อตรวจสอบและติดตามการประชาสัมพนัธ์
ภาพกิจกรรม/โครงการผ่านทาง Facebook และเว็บไซต ์

7. คณบดี/ผู้จัดกิจกรรมสร้างภาพลักษณ์ฯ เดินทางหรือจัดกิจกรรมตามวัน/เวลา/สถานที่ ที่กำหนด 
8. การส่งภาพภารกิจคณบดี/กิจกรรมสร้างภาพลักษณ์ของคณะฯ 

8.1 กรณี หน่วยงานภายนอกจัดกิจกรรม และไม่ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่โสตฯ ถ่ายภาพ  
- เลขานุการคณบดี ติดตามภาพจากหน่วยงานภายนอก ให้เจ้าหน้าที ่ดูแลสื ่อออนไลน์ 

ประชาสัมพันธ์ทาง Facebook และเว็บไซต์คณะฯ ภายใน 1 วันหลังจากได้รับภาพ 
- เจ้าหน้าที่โสตฯ ดึงภาพภารกิจ/กิจกรรมพร้อมรายละเอียดจากเว็บไซต์คณะฯ เพื่อนำ

ข้อมูลลงในจุลสาร ภายใน 1 วันหลังจากได้รับข้อมูล 
8.2 กรณี มอบหมายให้เจ้าหน้าที่โสตฯ ถ่ายภาพ 

- เจ้าหน้าที่โสตฯ ถ่ายภาพ และส่งภาพภารกิจ/กิจกรรมให้คณบดี/ผู้จัดกิจกรรม ภายใน 1 
วันหลังจากถ่ายภาพ 

- คณบดี/ผู้จัดกิจกรรมสร้างภาพลักษณ์ ส่งภาพภารกิจ/กิจกรรม ภายใน 7 วัน ให้เจ้าหน้าที่
ดูแลสื่อออนไลน์ เพ่ือประชาสัมพันธ์ทาง Facebook และเว็บไซต์คณะฯ ภายใน 1 วัน
หลังจากได้รับภาพ 

- เจ้าหน้าที่โสตฯ ดึงภาพภารกิจ/กิจกรรมพร้อมรายละเอียดจากเว็บไซต์คณะฯ เพื่อนำ
ข้อมูลลงในจุลสาร ภายใน 1 วันหลังจากได้รับข้อมูล  

9. คณบดี/ผู้จัดกิจกรรมรายงานการเดินทาง 
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3. ขั้นตอนการประชาสัมพันธ์ภาพกิจกรรม/โครงการ (กรณีไม่ผ่านระบบงานสารบรรณ e-doc) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

หมายเหตุ การประชาสัมพันธ์ภาพกิจกรรม/โครงการ (กรณีไม่ผ่านระบบ e-doc) 

1. ภาพกิจกรรม/โครงการพัฒนานิสิต/บริการวิชาการ/เผยแพร่ผลงาน ประชาสัมพันธ์ผ่านทาง Facebook 
เว็บไซต์คณะฯ และจุลสารคณะฯ 

2. ภาพวิทยากร/ผู้ทรงคุณวุฒิ/อบรม/สัมมนา ประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บไซต์คณะฯ และจุลสารคณะฯ 

 

 

 

เจ้าหน้าท่ีดูแลสื่อออนไลน ์

(นายอนุกูล ศรีวรรณ) 

ส่งสรุปรายละเอียด 
และภาพ 

หัวหน้าสำนักงาน 

(น.ส.ศิริพร เพ็ชรมณี) 

ผู้รับผิดชอบกิจกรรม/โครงการพัฒนานิสิต/วิทยากร/
ผู้ทรงคุณวุฒิ/อบรม/สมัมนา/เข้ารว่มกิจกรรม/โครงการ 

เจ้าหน้าท่ีดูแลสื่อออนไลน ์
(นายอนุกูล ศรีวรรณ) 

ประชาสมัพันธ์ 
Facebook 

ประชาสมัพันธ์ 

เว็บไซต ์

เจ้าหน้าท่ีโสตฯ 
(นายกมล สุวรรณรตัน์) 

จัดทำจุลสาร 

ดึงรายละเอียด 
กิจกรรม/โครงการ 
และภาพ 
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ขั้นตอนการดำเนินงานเพื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรม/โครงการ (กรณีไม่ผ่านระบบสารบรรณ e-doc) 
เพื่อให้การประชาสัมพันธ์กิจกรรม/โครงการ (กรณีไม่ผ่านระบบสารบรรณ e-doc) ได้เผยแพร่อย่างรวดเร็ว 
ตามขั้นตอนการปฏิบัติ ดังนี้ 
 

1. ผู้รับผิดชอบส่งสรุปรายละเอียดพร้อมภาพ ให้กับเจ้าหน้าที่ดูแลสื่อออนไลน์  
2. เจ้าหน้าที่ดูแลสื่อออนไลน์ ดำเนินการ 

2.1 เสนอผ่านหัวหน้าสำนักงานให้ความเห็นชอบ 
2.2 ประชาสัมพันธ์ทาง Facebook และเว็บไซต์คณะฯ ภายใน 1 วันหลังจากได้รับภาพ 

3. เจ้าหน้าที่โสตฯ ดึงภาพกิจกรรมพร้อมรายละเอียดจากเว็บไซต์คณะฯ เพ่ือนำข้อมูลลงในจุลสาร ภายใน 
1 วันหลังจากได้รับข้อมูล 
 

หมายเหตุ การประชาสัมพันธ์ภาพกิจกรรม/โครงการ (กรณีไม่ผ่านระบบสารบรรณ e-doc) 
1. ภาพกิจกรรม/โครงการพัฒนานิสิต/บริการวิชาการ/เผยแพร่ผลงาน ประชาสัมพันธ์ผ่านทาง Facebook 

เว็บไซต์คณะฯ และจุลสารคณะฯ 
2. ภาพวิทยากร/ผู้ทรงคุณวุฒิ/อบรม/สัมมนา ประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บไซต์คณะฯ และจุลสารคณะฯ 

 


