
 
 
 
 
 
 

 
 

รายงานผลกิจกรรม 
กิจกรรมที่ 5 ด้านบริหารจัดการ 

(การนาํเสนอความรู้ท่ีรับจากการฝึกอบรม)  
ภายใต้โครงการจัดการความรู้ (KM) คณะสตัวศาสตร์และเทคโนโลยี 

 ณ ห้องประชุม 1216 อาคารศูนยส์ตัวศาสตร์และเทคโนโลยี 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี  

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 
ประจําปี 2556 
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รายงานผลการดําเนินกิจกรรมที่ 5 ด้านบริหารจัดการ 
ณ ห้องประชุม 1216  อาคารศูนย์สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี 

---------------------- 

 

1. 1. ชื่อกิจกรรม ด้านบริหารจดัการ (การนาํเสนอความรูที้่รบัจากการฝึกอบรม)                

   ภายใต้โครงการการจัดการความรู้ KM ของคณะสัตวศาสตร์ฯ 

2.  หลกัการและเหตุผลในการจัดกิจกรรม 
   การแลกเปล่ียนเรียนรู้ภายในองค์กร เป็นการถ่ายทอดประสบการณ์ และส่งเสริมการมี

ส่วนร่วมของบุคลากรในคณะ ทั้งในด้านการบริหารจัดการ การวางแผนงานของคณะ การปฏิบัติตาม

แผนงาน และการพัฒนาวิชาการ คณะสัตวศาสตร์ฯ ได้เล็งเห็นความสําคัญของการแลกเปล่ียนเรียนรู้ 

ดังนั้น ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 คณะสัตวศาสตร์ฯ ได้กําหนดจัดกิจกรรมด้านการจัดการความรู้ของ

คณะสัตวศาสตร์ฯ  และการพัฒนาระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพโดยยึดหลักธรรมาภิบาล เพ่ือให้

ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการทํางานแก่บุคลากรท้ังสายวิชาการและสนับสนุนวิชาการ นอกจากน้ีบุคลากรยัง

ได้แลกเปลี่ยนความความคิดเห็น ความรู้และประสบการณ์ในการทํางาน สร้างเครือข่ายความร่วมมือใน

ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา และเผยแพร่องค์ความรู้สู่สาธารณชน 

3.  วัตถุประสงค์ในการจัดกิจกรรม 
3.1  เพื่อใช้เปน็แนวปฏิบัติทีดี่ ในการปฏิบตัิงาน พร้อมทั้งสร้างบรรยากาศที่ดีในการ

ทํางานให้มีประสิทธิภาพสูงสุด 

3.2  เพื่อเป็นการแก้ไข/ปรบัปรุง รปูแบบการดําเนินงานด้านการบริหารงานทั่วไปของ

หน่วยงาน 

4.  ผูร้ับผิดชอบกิจกรรม 
 นางแสงจันทร์  ศรีวังพล 

 นางรจนา  อุดมรักษ์ 
 
5.  สนองยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/ตวัชี้วัด 
     ประเด็นยุทธศาสตรม์หาวิทยาลัยที่ 6 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการทีม่ีประสิทธิภาพโดย 

   ยึดหลักธรรมาภิบาล 
  เป้าประสงค์มหาวิทยาลัยที่ 1  มีระบบบริหารจัดการ และฐานข้อมูลที่ดี 



  3

     แผนพัฒนาคณะฯ ประเด็นที่ 5   ระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล 

 เป้าประสงค์ที่ 5.1  มีระบบบริหารจัดการ และฐานข้อมูลที่ดี  
     แผนปฏิบัติราชการประเด็นยุทธศาสตร์ที ่6 การพัฒนาระบบการบริหารจดัการทีม่ีประสิทธิภาพ 

   โดยยึดหลักธรรมาภิบาล 
  เป้าประสงค์ที่ 1  มีระบบบริหารจัดการ และฐานข้อมูลที่ดี 

     ตัวชี้วัดที ่  1. ระดับความสําเร็จของแผนพัฒนาบุคลากร  

  2. ร้อยละของบุคลากรได้รบัการพัฒนาขีดความสามารถตามเกณฑ์ที่กําหนด 
 
6.  ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 
  บุคลากรท้ังสายวิชาการและสายสนับสนุน คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี จํานวน  14 คน 

7.  ระยะเวลา สถานที่จัดกิจกรรม 

 จํานวน  5  ครั้ง  ระหว่างวันที่ 5  กรกฎาคม  2556 – 13  กันยายน  2556 

8.  ค่าใช้จ่ายในการดําเนินกิจกรรม 
ประมาณการ 

8.1  ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (14x25x7 )     2,450  บาท 

8.2 ค่าวัสดุ                                              1,200  บาท 

                     รวมทั้งสิ้น                         3,650 บาท

ใช้จริง 
8.1  ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม                     350   บาท 

8.2  ค่าวัสดุ                                              200   บาท 

                     รวมทั้งสิ้น                          550 บาท
 
9. ผลที่ได้รบัจากการดําเนินโครงการ  

ดังภาคผนวก รายงานกิจกรรมบริหารจัดการครั้งที่ 1 ถึง 4  

10.  ผล หรือระดับจากการประเมินการดําเนินกิจกรรม 

   คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีได้จัดกิจกรรมด้านบริหารจัดการ จํานวน 4 ครั้ง  ผู้เข้าร่วม

กิจกรรมเป็นบุคลากรของคณะสัตวศาสตร์ฯ และจะเน้นสายสนับสนุน จํานวน 14  คน  ซ่ึงแยกเป็นเพศ

ชาย จํานวน 4 คน และเพศหญิง  10  คน 

 ผลการประเมินกิจกรรมทั้ง 4 ครั้ง ซ่ึงผู้รับประเมินเป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 71.42  และเป็น

เพศชาย คิดเป็นร้อยละ 28.57 

 ผู้รับการประเมินทราบข่าวการจัดกิจกรรมฯ จากหนังสือเชิญ คิดเป็นร้อยละ 100 

 ผู้รับการประเมินมีความคิดเห็นว่าเห็นควรจะมีการจัดกิจกรรมฯ ในลักษณะนี้ ต่อไป 
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11.  ปัญหาและอุปสรรคในการดําเนินกิจกรรม 
-   

12.  ข้อเสนอแนะในการดําเนินกิจกรรมในครั้งต่อไป 
 - 

13.  ผูร้ายงานการดําเนินกิจกรรม 
       
 

                            (นางรจนา   อุดมรักษ์) 

                    ผู้รบัผิดชอบกิจกรรม 

14.  ได้รับทราบผลการปฏิบัติงานโดย 
 
 
 
 

         (รองศาสตราจารย์ ดร. ญาณิน  โอภาสพัฒนกิจ) 

               คณบดีคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี 
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15.  รูปภาพประกอบการรายงานการดําเนินกิจกรรม 
 
 
 

      

 

 

       

       

  

 

********************************* 
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สรุปกิจกรรมที่ได้ดําเนินการ 
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รายงานประชุมการจัดกิจกรรมแลกเปลีย่นเรียนรูเ้พื่อแก้ไขปัญหางานร่วมกนัสํานักงานคณบดี  

คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี  ครั้งที่ 1/2556  วันอังคาร ที ่30 เมษายน 2556 

ณ  บ้านกลางดอย โรงแรม รีสอร์ท แอนด์สปา อ. หางดง จ.เชียงใหม่ 

*********************** 

รายนามผู้เข้าร่วมประชุม 

1. รศ.ดร. ญาณิน   โอภาสพฒันกิจ  คณบดีคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลย ี

2. ผศ.ดร. ประภากร   ธาราฉาย  รองคณบดีฝ่ายวิชาการ 

3. อ.น.สพ. ไพโรจน์   พงศ์กิดาการ  รองคณบดีฝ่ายบริหาร 

4. อ.ดร. วิวัฒน์  พัฒนาวงศ์   รองคณบดีฝ่ายวิจัย 

5. ผศ.ดร. พิสุทธิ์    เนียมทรพัย์  อาจารย์ 

6. รศ.ดร.สุทศัน์  ศิริ    อาจารย์ 

7. ผศ.ดร.นรินทร์    ทองวิทยา   อาจารย์ 

8. อ.ดร. วินัย   โยธินศิร ิ   อาจารย์ 

9. ผศ.ดร. อภิชัย  เมฆบงัวัน   อาจารย์ 

10. อ.ดร. ทองเลียน  บัวจมู   อาจารย์ 

11. อ.ดร. บัวเรียม  มณีวรรณ์   อาจารย์ 

12. อ.จํารูญ   มณีวรรณ   อาจารย์ 

13. อ.ไพโรจน์  ศิลมั่น    อาจารย์ 

14. อ.น.สพ. ภาณุพงศ์  มหาพรหม  อาจารย์ 

15. นายเผ่าพงษ์  ปูระณะพงษ ์   ผู้ปฏิบตัิงานวิทยาศาสตร์ 

16. นางแสงจันทร์   ศรีวังพล   หัวหน้าสํานักงานคณบดี 

17. นางรจนา   อุดมรักษ์   หัวหน้างานนโยบาย แผน และประกนัคุณภาพ 

18. นางดาริน   ชมพูพันธ์   หัวหน้างานบริหารและธรุการ 

19. นางสาวศิวริน   จกัรอิศราพงศ ์  หัวหน้างานบริการการศึกษาและกิจการนักศึกษา  

20. นางสาวอรทยั  ปรีชา   หัวหน้างานคลังและพัสดุ 

21. นายภานุวัต   ศิริ    นักวิชาการเงินและบัญชี 

22. นางสาวศิริภรณ์  ดีอุโมงค์   นักวิชาการพัสดุ 

23. นางสาวพัชรกิต   วัชรปรีชา   นักเอกสารสนเทศ 

24. นางสาวปรียานุช หน่อท้าว  นักวิชาการพัสดุ 

25. นางสาวจิราพรรณ   จิตร์ทะวงศ์  นักวิชาการศึกษา 
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26. นางสาวสุทธิพร    ฟังเย็น   เจ้าหน้าทีบ่ริหารงานทั่วไป   

27. นายครรชิต   ชมภูพันธ์   นักวิชาการสัตวบาล 

28. นายกิตติพงษ์   ทิพยะ   นักวิชาการสัตวบาล 

29. นายอภิชาติ    หมัน่วิชา   นักวิชาการสัตวบาล 

30. นายธนกร    เคหา    นักวิชาการคอมพิวเตอร ์

31. นายโยธิน  นนัตา    ผู้ปฏิบตัิงานวิทยาศาสตร์ 

32. นายพิชิตร์   วรรณคํา   นักศึกษาระดับปริญญาเอก 

33. นางสาวจุฑามาศ    คําจิณะ   นักศึกษาระดับปริญญาตร ี

34. นางสาวเกษมณี  วรรณศิษย์   นักศึกษาระดับปริญญาตร ี

เริ่มประชุมเวลา  09.00  น.   

     หัวหน้าสํานักงานคณบดี  ได้กล่าวเปิดประชุมการจัดกิจกรรมแลกเปล่ียนเรียนรู้เพ่ือแก้ไข

ปัญหางานร่วมกัน  หลังจากนั้นผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้นําเสนอข้ันตอนการทํางานของแต่ละงาน ตามลําดับ

ดังนี้ 

1. งานนโยบาย แผนและประกันคุณภาพการศึกษา นําเสนอลําดับขั้นตอนการขออนุมัติ
โครงการโดยมีลําดับขั้นตอน ดังนี้ 

- ผู้รับผิดชอบโครงการดําเนินการจัดทําโครงการตามแบบ ย 002 ส่งให้งานนโยบายและ

แผน เพื่อขออนุมติจากสภามหาวิทยาลัย  

- ผู้รับผิดชอบโครงการได้รับการอนุมติโครงการจากสภามหาวิทยาลัย 

- ผู้รับผิดชอบโครงการขออนุมติดําเนินการจัดกิจกรรมภายใต้โครงการ 

- งานนโยบาย แผนฯ ตรวจสอบและบันทึกข้อมูล 

- งานคลังและพัสดุตรวจสอบและตัดบัญชี 

- นําเสนอผู้บริหารพิจารณา 

- ดําเนินการ 

ปัญหาและข้อเสนอแนะของการดําเนินโครงการ 

- แบบฟอร์มการขออนุมัติเปลี่ยนแปลงช่ือกิจกรรม เปล่ียนแปลงจํานวนเงิน สามารถดาว

โหลดแบบฟอร์มได้ที่ WWW.animal.mju.ac.th 

- กรณีที่คณาจารย์ได้รับเงินอุดหนุนจากภายนอกคณะฯ ให้คณาจารย์แจ้งรายละเอียดของ

โครงการได้ที่งานนโยบาย พร้อมทั้งมอบหมายให้เจ้าหน้าผู้รับผิดชอบดําเนินการพร้อมทั้ง

ติดต่อประสานของโครงการ เพื่ออํานวยความสะดวกแก่คณาจารย์ 
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- โครงการที่เกี่ยวกับการเรียนการสอนโดยมีการนํานักศึกษาออกนอกสถานที่เพ่ือศึกษาดู

งาน ต้องดําเนินการล่วงหน้าอย่างน้อย 7-14 วันทําการ  

 

2. งานคลังและพัสดุ นําเสนอปัญหาของงานคลังและพัสดุ เรื่อง การขออนุมัติโครงการ
เร่งด่วนและการเคลียร์เงินยืมล่าช้า ดังนี้ 

1. ขั้นตอนในการขออนุมัติโครงการ 
- ได้รับเอกสารการขออนุมัติจัดกิจกรรมภายใต้โครงการ งานพัสดุ ขออนุมัติค่าวัสดุ ค่าใช้

สอย  และงานการเงินและบัญชี ขออนุมัติค่าตอบแทนและค่าใช้สอย 

- นําเสนอหัวหน้าสํานักงานคณบดีเพ่ือผ่านการเห็นชอบ 

- เสนอรองคณบดีเพื่อผ่านการเห็นชอบ 

- เสนอคณบดีเพ่ืออนุมัติ 

2. ขั้นตอนการยืมเงิน 
- เมื่อคณบดีเซ็นต์เอกสารของการเงินและพัสดุเรียบร้อยแล้ว 

- จัดทําใบยืมให้ผู้รับผิดชอบเซ็น 

- เสนอรองคณบดีฝ่ายบริหาร 

- เสนอคณบดีเพ่ืออนุมัติ 

- ออกเช็คให้แก่ผู้ยืมเงิน 

3. การเคลียร์เงินยืม 
- เมื่อเมื่อโครงการหรือกิจกรรมต่าง ๆ เสร็จส้ิน ให้ผู้รับผิดชอบโครงการ นําเอกสาร

หลักฐานใบสําคัญต่าง ๆ  , รายช่ือผู้เข้าร่วมโครงการ นําส่งให้งานการเงินและบัญชี และ

งานพัสดุ เพ่ือดําเนินการเคลียร์เงินยืม (ให้ส่งเอกสารการเคลียร์เงินภายใน 15 วันหลัง

โครงการสิ้นสุด) 

- งานบัญชีทําเอกสาร 3 มิติ เพ่ือส่งตั้งเบิกให้กองคลัง ในวันที่ 1-20 ของทุกเดือน (คณะมี

เวรตั้งเบิกอาทิตย์ละ 1 วัน)  
 

3. งานบริหารและธุรการ นําเสนอขั้นตอนการรับเอกสาร  โดยนางดาริน  ชมภูพันธ์ 
นําเสนอดังนี้ 
1. เอกสารทาง e-document  
- ลงเลขรับในคอมพิวเตอร์ 

- เสนอหัวหน้าสํานักงาน 

- เสนอคณบดีเพ่ือโปรดพิจารณาอนุมัติ 

- แจ้งผู้เกี่ยวข้องทราบและดําเนินการ 
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2. เอกสารที่เป็นต้นฉบับ/เอกสารภายในคณะฯ 
- ลงเลขรับในสมุด 

- เสนอหัวหน้าสํานักงาน 

- คณบดีเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ 

- แจ้งผู้เกี่ยวข้องทราบและดําเนินการ 
 

3. เอกสารการเงิน 
- เอกสารการเงิน 

- ลงเลขรับในสมุด 

- เสนอหัวหน้าสํานักงานคณบดี 

- เสนอรองฝ่ายบริหาร 

- เสนอคณบดีอนุมัติ 

- ส่งเอกสารให้งานการเงินรับคืน 
 

ที่ประชุมมีมติให้จัดทําข้ันตอนการปฏิบัติงาน สํานักงานคณบดี แจ้งเวียนให้คณาจารย์ 

และบุคลากรของคณะสัตวศาสตร์ฯ โดยนําเสนอในแฟ้มหนังสือเวียน ห้องพักคณาจารย์ เพ่ือความ

สะดวกในการปฏิบัติงาน  

ปิดประชมุ เวลา  12.30  น.   

 

 

 

 

 

 

 



  11

รายงานการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพ่ือแก้ไขปญัหางานร่วมกัน  

คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี  ครั้งที่ 2/2556  วันศกุร์ที่ 5 กรกฎาคม 2556 

ณ  ห้องประชุม 1216 คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี 

 

*********************** 

รายนามผู้เข้าร่วมประชุม 

1.  นางแสงจนัทร์   ศรีวังพล  หัวหน้าสํานักงานคณบดี 

2. นางรจนา   อุดมรักษ์   หัวหน้างานนโยบาย แผน และประกนัคุณภาพ 

3. นางสาวศิวริน   จกัรอิศราพงศ ์หัวหน้างานบริการการศึกษาและกิจการนักศึกษา  

4. นางสาวอรทยั  ปรีชา  หัวหน้างานคลังและพัสดุ 

5. นายภานุวัต   ศิริ   นักวิชาการเงินและบัญชี 

6. นางสาวศิริภรณ์  ดีอุโมงค์  นักวิชาการพัสดุ 

7. นางสาวพัชรกิต   วัชรปรีชา  นักเอกสารสนเทศ 

8. นางสาวปรียานชุ หน่อท้าว นักวิชาการพัสดุ 

9. นางสาวจิราพรรณ   จิตร์ทะวงศ์ นักวิชาการศึกษา 

10.  นางสาวสุทธิพร    ฟังเย็น  เจ้าหน้าทีบ่ริหารงานทั่วไป   
 

เริ่มจัดกิจกรรม เวลา  10.00  น.   

     หัวหน้าสํานักงานคณบดี  ได้กล่าวเปิดการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพ่ือแก้ไขปัญหางาน

ร่วมกัน  หลังจากนั้นผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้นําเสนอ ตามลําดับดังนี้ 

การขออนุมัติโครงการ แบบ ย.002 นําเสนอโดย นางรจนา  อุดมรักษ์  

การขออนุมัติโครงการ ย.002 มีวิธีปฏิบัติ 3 วิธี คือ  

1) การขออนุมัติโดยการทําแบบ paper (ดําเนินการตามแบบ การเขียน ย.002) 

ผู้ขออนุมัติดําเนินการเขียนโครงการ ตามแบบฟอร์ม ย.002  เสนอต่องานนโยบาย แผนและ

ประกันเพ่ือรวมรวมและนําเข้าที่ประชุมคณะกรรมการผลักดันแผนฯ เพ่ือพิจารณาโครงการและบรรจุใน

แผนปฏิบัติราชการของคณะฯ และแจ้งผลการพิจารณาการพิจารณาโครงการให้ผู้รับผิดชอบทราบ 
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2) การขออนุมัติโดยลงข้อมูลทาง e-project (ดําเนินการกรอกข้อมูลทาง e-project) 

- นักวิเคราะห์นโยบายและแผน เป็นผู้ดําเนินการมอบสิทธิ์ให้ผู้รับผิดชอบ/งานท่ี

รับผิดชอบ 

- ผู้รับผิดรอง/งานที่รับผิดชอบกรกอาข้อมูลส่วนต่างๆ ของระบบ e-project 

3) การขออนุมัติกิจกรรมแนวตั้ง โดยมีรายละเอียดการขออนุมัติโครงการแนวตั้ง ดังนี้ 

- ช่ือกิจกรรม... ภายใต้โครงการ.... 

- หลักการและเหตุผล (ต้องสอดคล้องกับโครงการ ย.002) 

- วัตถุประสงค์กิจกรรม 

- สนองยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/ตวัชี้วัด (ให้สอดคล้องกับโครงการ ย.002) 

- ระยะเวลา/สถานที่จัดกิจกรรม 

- เป้าหมายผู้เข้าร่วมกิจกรรม 

- เป้าหมายผลผลิต/ตัวชี้วัดในกิจกรรม   

- งบประมาณ (ไม่เกินวงเงินที่ขอในโครงการ ย.002) 

- วิธีการดําเนินกิจกรรม 

- ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

- กําหนดการ 
- ผู้รับผิดชอบหลัก/ผู้รับผิดชอบรอง 

- ผู้เสนอโครงการ/กิจกรรม 

ขั้นตอนการรายงานผลการดําเนินของกิจกรรม ประกอบด้วยขั้นตอน ดังนี้ 

- ช่ือกิจกรรม....ภายใต้โครงการ..... 

- ผู้รับผิดชอบ 

- หลักการและเหตุผลโครงการ/กิจกรรม 

- วัตถุประสงค์โครงการ/กิจกรรม 

- สรุปผลการดําเนินการ (ผลที่ได้จากการจัดกิจกรรม) 

- ความสําเร็จตามวัตถุประสงค์ (รายงานตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้โดยแจงเป็นข้อ ๆ) 

- รายงานผลความสําเร็จตามเป้าหมาย/ตัวชี้วัด (ตามที่ตั้งไว้ในกิจกรรม) 
เมื่อนําเสนอข้อมูลเสร็จส้ิน ให้ผู้รับผิดชอบเพ่ิม Flow chart และประชาสัมพันธ์ให้บุคลากร 

และคณาจารย์ในเวบไซด์ของคณะฯ 
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การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิคส์ E-GP ระยะที่ 2 นําเสนอโดย
นางสาวศิริภรณ์   ดีอุโมงค์  

ประโยชน์ของการจัดทํา E-GP  

- ความโปร่งใสและมีประสิทธิภาพ 

- ความสะดวกและความทั่วถึงอย่างเท่าเทียมกัน 

- การปรับปรุงนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างอย่างมีประสิทธิภาพ 

- กระตุ้นตลาดและเสริมสร้างขีดความสามารถของภาคเอกชน 

    วัตถุประสงค์ของ E-GP ระยะที่ 2 

- ครอบคลุมวิธีการจัดซื้อจัดจ้างทั้งหมด 12 วิธี 

- ครอบคลุมทุกข้ันตอนกระบวนการจัดซ้ือจัดจ้างที่มีปะสิทธิภาพสามารถติดตามการ
จัดซื้อจัดจ้างได้ทุกข้ันตอน 

- เช่ือมโยงข้อมูลกับหน่วยงานภายนอก ได้แก่ GFMIS, ธนาคาร และศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษา

ไทย  

- การดําเนินการบริหารสัญญา  

    ความรู้เรื่อง วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง 12 วิธี คือ 

- วิธีตกลงราคา  
- วิธีสอบราคา 
- วิธีประกวดราคา 
- วิธีการ E-Auction 

- วิธีพิเศษ 

- วิธีกรณีพิเศษ 

- จ้างที่ปรึกษาวิธีตกลง 
- จ้างที่ปรึกษาวิธีคัดเลือก 

- จ้างออกแบบวิธีตกลง 
- จ้างออกแบบวิธีคัดเลือก 

- จ้างออกแบบวีคัดเลือกแบบจํากัดข้อกําหนด 

- จ้างออกแบวิธีพิเศษ 

ส่วนใหญ่คณะสัตวศาสตร์ฯ ดําเนินการการจัดซื้อจัดจ้างแบบวิธีการตกลงราคา ซึ่งมี
ขั้นตอน ดังนี้ 
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- จัดทํารายงานขอซ้ือขอจ้างและแต่งต้ังคณะกรรมการ  

- บันทึกเลขที่และวันที่ของเอกสารและคําส่ัง  
- บันทึกราคาของผู้เสนอราคา  
- การบริหารสัญญา  

- ข้อมูลสาระสําคัญในสัญญา  

- ตรวจสอบหลักประกันสัญญาและจัดทําสัญญา  

- จัดทําร่างสัญญา  

- จัดทําหนังสืออนุมัติส่ังซ้ือ 

- ส่ังจ้าง  
 

ปิดประชมุ เวลา  12.00  น.   

 

 

 

 

       

              

           



รายงานการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพ่ือแก้ไขปญัหางานร่วมกัน  

คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี  ครั้งที่ 3/2556  วันศกุร์ ที่ 12 กรกฎาคม 2556 

ณ  ห้องประชุม 1216 คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี 

 

*********************** 

รายนามผู้เข้าร่วมประชุม 

1. นางแสงจันทร์   ศรีวังพล  หัวหน้าสํานักงานคณบดี 

2. นางดาริน   ชมพูพันธ์   หัวหน้างานบริหารและธรุการ 

3. นางสาวศิวริน   จกัรอิศราพงศ ์  หัวหน้างานบริการการศึกษาและกิจการนักศึกษา  

4. นางสาวอรทยั  ปรีชา   หัวหน้างานคลังและพัสดุ 

5. นายภานุวัต   ศิริ   นักวิชาการเงินและบัญชี 

6. นางสาวศิริภรณ์  ดีอุโมงค์  นักวิชาการพัสดุ 

7. นางสาวพัชรกิต   วัชรปรีชา  นักเอกสารสนเทศ 

8. นางสาวปรียานุช หน่อท้าว นักวิชาการพัสดุ 

9. นางสาวจิราพรรณ   จิตร์ทะวงศ์  นักวิชาการศึกษา 

10. นางสาวสุทธิพร    ฟังเย็น  เจ้าหน้าทีบ่ริหารงานทั่วไป   
 

เริ่มจัดกิจกรรม เวลา  14.00  น.   

     หัวหน้าสํานักงานคณบดี  ได้กล่าวเปิดการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพ่ือแก้ไขปัญหางาน

ร่วมกัน  หลังจากนั้นผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้นําเสนอ ตามลําดับดังนี้ 

หัวข้อ การเขียนรายงานการประชุม นําเสนอโดย นางสาวพัชรกิต  วัชปรีชา  

รูปแบบรายงานการประชุม 

วาระที่ 1 เรื่องแจ้งเพ่ือทราบ 

ประกอบด้วย หัวเรื่อง บุคลนําเข้า เนื้อหา บทสรุป และที่ประชุมรับทราบ  

วาระที่ 2 เรื่องการรับรองรายงานการประชุม 
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ประกอบด้วย การตรวจคําผิด ข้อความคลาดเคลื่อนจากความเป็นจริง คําหยาบ และสํานวนไม่

เพราะ หากไม่มีกรณีใดเกิดข้ึนให้รับรองรายงานการประชุม 

วาระที่ 3 เรื่องที่เสนอให้ทราบ 

ประกอบด้วย รายงานการปฏิบัติงานที่สืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่ผ่านมา เรื่องที่สําคัญของ

องค์กร หรือบุคลากรต้องปฏิบัติ และเรื่องที่น่าสนใจ ควรรู้ ควรทราบ 

วาระที่ 4 เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา 

ประกอบด้วย หัวเรื่อง ผู้นําเข้า และเนื้อหาหรือข้อมูลจะมีใจความ คือ ประเด็นปัญหาและ

ผลกระทบ ข้อเท็จจริง ข้อคิดเห็น ข้อเสนอ และมติที่ประชุม 

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี) 

ประกอบด้วย เรื่องด่วนและสําคัญ และเหตุการณ์ หรือข้อมูลที่เกิดข้ึนหลังจากออกหนังสือไป

แล้ว 

   

หัวข้อ เทคนิคการจดบันทึกรายงานการประชุม นําเสนอโดย นางสาวจิราพรรณ   จิตร์ทะวงศ์ 
ดังนี้ 

การบันทึกรายงานการประชุม มี 3 ประเภท คือ  

- การบันทึกอย่างละเอียด ทุกคําพูด ใช้กับการประชุมที่สําคัญมาก เช่น การประชุมรัฐสภา ที่

ประชุมสภามหาวิทยาลัย เป็นต้น 

- การบันทึกเฉพาะประเด็นสําคัญ เป็นการจดเฉพาะประเด็นสําคัญ ผู้จดจะจดและสรุปเนื้อหา

ให้กระชับ อ่านง่าย เป็นวิธีที่นิยมใช้กันทั่วไป 

- การบันทึกเฉพาะมติและเหตุผล เป็นการจดรายงานการประชุมที่จดเฉพาะเหตุผลและมติ 

ส่วนใหญ่ใช้กับการอภิปราย และวิธีนี้เหมาะสําหรับการนําข้อมูลไปเผยแพร่ในหน่วยงาน 

    คุณสมบัติของผู้จดรายงานการประชุม 

ผู้จดรายงานการประชุมควรมีเทคนิคการสรุปความ และการเรียบเรียงข้อความในรายงานการ

ประชุม ตลอดจนฝึกฝนทักษะที่จะทําให้เขียนรายงานการประชุมได้ดี ดังนี้ 

1.  มีความรู้ดี  หากไม่มีความรู้ในเรื่องที่ประชุม อาจจดหรือสรุปผิดได้ ดังนั้น ผู้จดจึงต้อง

ศึกษาเอกสารข้อมูลทุกระเบียบวาระอย่างละเอียดก่อนการประชุมเสมอ 
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2.  มีสมาธิดี  ผู้จดจะต้องมีสมาธิดี คือมีใจจดจ่ออยู่แต่เรื่องที่ประชุมตลอดเวลา 

3.  ไม่หวังพึ่งเทปบันทึกเสียง  เทปบันทึกเสียงเป็นเพียงผู้ช่วยในกรณีที่มีปัญหาเท่านั้น  ไม่

ควรหวังที่จะถอดเทปทุกครั้ง  เพราะเสียเวลาโดยใช่เหตุ  และเทปอาจจะเสียหายหรือไม่ชัดเจนก็ได้ 

4.  มีทักษะการสรุปความ การสรุปความเป็นทักษะระดับสูงของมนุษย์ซ่ึงต้องฝึกฝน ผู้ที่สรุป

ความได้ดีจะมีระบบการสังเคราะห์ในสมองอย่างดี แม้ผู้พูดจะพูดวกวนยืดยาว  พูดออกนอกเรื่อง หรือพูดหลาย

ประเด็นปะปนกัน ก็ต้องพยายามสรุปให้ตรงประเด็นอาจจะใช้หลัก 5W 1H คือเขียนให้เห็นชัดเจนว่าใครทํา

อะไร  ที่ไหน ทําไม เมื่อใดและอย่างไร ผู้จัดต้องพิจารณาว่าเรื่องใดสําคัญ เรื่องใดไม่สําคัญ ผู้จดไม่ชํานาญอาจ

จดทุกเรื่องแล้วเลือกสรรภายหลัง  แต่ผู้มีประสบการณ์จะเลือกจดเฉพาะที่สําคัญได้ทันที 

5. ใช้ภาษาในการเรียบเรียงได้ดี  การถ่ายทอดจากภาษาพูดมาเป็นภาษาเขียนมิใช่เรื่องง่าย

นัก ผู้เขียนต้องใช้ภาษาที่เหมาะสม เป็นภาษาเขียนที่เปน็ทางการไม่ควรใช้สํานวนภาษาของผู้พูด ในรายงานการ

ประชุมไม่ควรปรากฏสํานวนโวหารใดๆ ต้องเรียบเรียงให้เปน็ภาษาสามัญที่เรียบง่าย เข้าใจได้ทันทีทุกตัวอักษร 

    การเขียนรายงานการประชุม 

- ควรจดเฉพาะใจความสําคัญและใช้ภาษาให้ถูกต้องชัดเจน 

- ควรเขียนเรียงตามลําดับวาระการประชุม  

- ไม่ต้องจดคําพูดโต้แย้งของแต่ละคน หรือคําพูดที่เป็นรายละเอียดปลีกย่อยมากเกินไป 

- ผู้เขียนต้องตั้งใจฟังการประชุมอย่างมีสมาธิ 
- ควรแยกประเด็นสําคัญของผู้ที่ประชุมเสนอมา  

- ข้อมูลเป็นตัวเลข ควรเขียนให้ถูกต้อง  

- ใช้ถ้อยคําสํานวนแบบย่อความให้ได้ใจความสมบูรณ์  

แหล่งอ้างอิง : ความรู้ได้จากการเข้ารับการอบรม เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2556 จาก ศูนย์พัฒนาทรัพยากร

บุคคล 

 หลังจากการดําเนินกิจกรรมแล้วเสร็จ ให้ผู้รับผิดชอบนําข้อมูลประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ในเวบ

ไซด์คณะฯ 

เลิกกิจกรรม  เวลา  15.00  น.   
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รายงานการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพ่ือแก้ไขปญัหางานร่วมกัน  

คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี  ครั้งที่ 4/2556  วันศกุร์ ที่ 26 กรกฎาคม 2556 

ณ ห้องประชุม 1216 คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี 
 

*********************** 

รายนามผู้เข้าร่วมประชุม 
1. นางแสงจันทร์   ศรีวังพล  หัวหน้าสํานักงานคณบดี 

2. นางดาริน   ชมภูพันธ์   หัวหน้างานบริหารและธรุการ 

3. นางสาวศิวริน   จกัรอิศราพงศ ์  หัวหน้างานบริการการศึกษาและกิจการนักศึกษา  

4. นางสาวอรทยั  ปรีชา   หัวหน้างานคลังและพัสดุ 

5. นายธนกร   เคหา   นักวิชาการคอมพิวเตอร ์

6. นางสาวศิริภรณ์  ดีอุโมงค์  นักวิชาการพัสดุ 

7. นางสาวพัชรกิต   วัชรปรีชา  นักเอกสารสนเทศ 

8. นางสาวปรียานุช หน่อท้าว นักวิชาการพัสดุ 

9. นางสาวจิราพรรณ   จิตร์ทะวงศ์ นัก วิชาการศึกษา 

10. นางสาวสุทธิพร    ฟังเย็น  เจ้าหน้าทีบ่ริหารงานทั่วไป   
 

เริ่มจัดกิจกรรม เวลา  15.00  น.   
     หัวหน้าสํานักงานคณบดี  ได้กล่าวเปิดการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพ่ือแก้ไขปัญหางาน

ร่วมกัน  หลังจากนั้นผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้นําเสนอ ตามลําดับดังนี้ 

หัวข้อ การจัดเรียงข้อมูลในฮาร์ดดิส นําเสนอโดย นายธนกร   เคหา 

Disk clean/ Defragment เป็นเครื่องมืออย่างหนึ่งใน window ใช้สําหรับการทําความสะอาดฮาร์ดดิส 

หรือการการลบไฟล์ต่างๆ ที่ไม่จําเป็นท้ิง เพ่ือให้ฮาร์ดดิสของเครื่องคอมพิวเตอร์ มีเนื้อที่ใช้งานเพ่ิมข้ึน ดังนั้น

ควรทําการส่ังโปรแกรม Disk clean/ Defragment เป็นประจํา ประมาณสัปดาห์/เดือนละ  1 ครั้ง เพ่ือเพ่ิม

ประสิทธิภาพการใช้งานของเครื่องคอมพิวเตอร์ให้มีอายุการใช้งานนานยิ่งข้ึน โดยมีวิธีการดําเนินการดังนี้ 

 1. ขั้นตอนการจัดเรียงข้อมูลในฮาร์ดดิส/ ดีแฟลคเม้นท์ (Defragment)  

วิธีที่ 1  1. คลิกปุ่ม Start เลือก Programs 

    2. คลิกเลือก Accessories และเลือก System Tools >> Disk Defragmenter 

    3. เมื่อเปิดโปรแกรมข้ึนมาแล้วให้คลิกเลือกไดร์ฟที่ต้องการจัดเรียงข้อมูล และคลิกที่ปุม่ 

Defragment 
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    4. โปรแกรมจะเริ่มจัดเรียงข้อมูล รอจนกระทัง่เสร็จ อาจใช้เวลานานแตกต่างกนัไปแล้วแต่

ปริมาณข้อมลู และการจัดเรียงข้อมูลในครั้งก่อน  

     5. หลังจากจดัเสร็จแล้วทําการรีสตาร์ทเครื่อง ก็สามารถใช้งานได้ตามปกต ิ

 ขั้นตอนการจัดเรียงข้อมูลในฮาร์ดดิส/ ดีแฟลคเม้นท์ (Defragment)  

 วิธีที่ 2  1. ดับเบิ้ลคลิกที่ My Computer คลิกขวาไดร์ฟทีต่้องการทํา Defragment เลือก Properties 

2. คลิกที่แทบ็ Tools จากนั้นคลิกที ่Defragment Now 

3. คลิกที่ Defragment 

4. จากนั้นให้รอ เครื่องจะทําการ Defragment ซ่ึงอาจจะใช้เวลานาน 

5. เมื่อเครื่อง Defragment เสร็จเครื่องจะแจ้งให้ทราบถ้าต้องการดูรายละเอียดต่าง ๆ ของการ 

Defragment ให้คลิกที ่View Report ถ้าไม่ต้องการก็ให้คลิกที่ Close 
 

 2. ขั้นตอนการจัดเรียงข้อมูลในฮาร์ดดิส/ Disk Cleanup มีดังนี้ 

1. คลิกที่ Start > Program > Accessories > System Tools > Disk Cleanup  

2. เลือกไดร์ฟที่ต้องการทํา Disk Cleanup แล้วคลิก OK 

3. คลิกเครื่องหมายถกูไฟล์ที่ต้องการลบ แล้วคลิก OK 

4. ยืนยันการลบคลิก Yes ทําอย่างนี้ในทุก ๆ ไดร์ฟทีต่้องการลบ 

       3. การกําจัดไฟล์ขยะ  (Temp Files) คือ ไฟล์ไม่ได้ใช้ประโยชน์ หรือไฟล์ที่ไม่ได้ใช้งานแล้ว ไฟล์เหล่านี้อาจ

เกิดขึ้นโดยอัตโนมัติจากการทํางานของวินโดว์เป็นไฟล์ที่เกิดจากการนําพ้ืนที่ในฮาร์ดดิสก์มาใช้ เพ่ือการประมวล

ช่ัวคราว (Cookie Temp) และอีกส่วนหนึ่ง เกิดจากการใช้งานอินเทอร์เน็ตหรืออาจเกิดขึ้นตอนที่ติดตั้งโปรแกรม และ

ยังรวมไปถึงไฟล์ที่เราลบไปไว้ในถังขยะ (Recycle Bin) อีกด้วย วิธีการ ลบไฟล์ขยะ (Temporary Files) ภายในเครื่อง

คอมพิวเตอร์ มีวิธีการดังนี้ 

1. คลิกที่เมนู Start > Run แล้วพิมพ์คําส่ัง %temp%จะพบกับหน้าต่าง Temp       

2. กด Ctrl + A หรือไปที่เมนู Edit แล้วเลือก Select All เพ่ือเลือกไฟล์ทั้งหมดจากนั้นให้กด

ปุ่ม  Shift + Delete  เพื่อลบไฟล์ขยะเหล่านี้แบบถาวร   

3. กด Yes เพื่อยืนยัน หากไฟล์บางตัวลบไม่ได้อาจจะเปน็เพราะยังถกูเรียกใช้โดยโปรแกรมตัว

ใดตัวหนึ่งอยู ่ สามารถลบภายหลังได้ แนะนําให้ลบไฟล์ขยะเหล่านี้หลังจากเปดิเครื่องเข้าสู่วินโดวส์ใหม่  

  หลังจากการดําเนินกิจกรรมแล้วเสรจ็ ให้ผู้รับผิดชอบนําข้อมูลประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ในเว็บ

ไซด์คณะฯ 

เลิกกิจกรรม  เวลา  16.00  น.   


