ขั้นตอนการปฏิบัติงานการประชุมคณบดี
ขั้นตอนกอนการประชุม

หนวยงานเจาของเรื่อง (คณะ, สํานัก, สถาบัน, วิทยาเขต)
เสนอเรื่องเขาที่ประชุมคณบดี
กองกลางรับเรื่อง นําเสนอเลขานุการที่ประชุมคณบดี
เลขานุการพิจารณาสั่งการใหนําเรื่องเสนอที่ประชุมคณบดี
รวมเรื่องที่ไดรับสั่งการใหนําเสนอที่ประชุม จัดทําวาระการประชุม
โดยสรุปสาระสําคัญ/ศึกษาเรื่องแตละเรื่อง
พรอมทั้งระบุประเด็นที่ตองการใหพิจารณา หรือใหทราบอยางชัดเจน
นําเสนอหัวหนางานการประชุม และผูชวยเลขานุการ
พิจารณาตามลําดับ

นําวาระการประชุมที่ผูชวยเลขานุการอนุมัติใหดําเนินการ
จัดพิมพและตรวจทานความถูกตอง

จัดทํารายละเอียดประกอบวาระการประชุม
รวบรวมเอกสารที่ใชเปนขอมูลในการประกอบการพิจารณา
โดยทําเปนเอกสารกระดาษ 7 ชุด และกระดาษใบนําวาระ 70 ชุด
และสแกนเอกสารกระดาษใหเปนเอกสารอิเล็กทรอนิกส

จัดทําหนังสือเชิญประชุม
- การประชุมคณบดี ประชุมประมาณ 2 ครั้ง/เดือน

นําวาระการประชุมที่จัดทําเปนเอกสารอิเล็กทรอนิกสเรียบรอยแลว
ขึ้นระบบการประชุมอิเล็กทรอนิกส (e-meeting.ku.ac.th)
และบรรจุวาระการประชุมใสแผนซีดี

จัดสงหนังสือเชิญประชุมพรอมเอกสารใบนําวาระและซีดีบรรจุวาระการ
ประชุมใหแกกรรมการ

จัดเตรียมแฟมเอกสารทสําหรับประธานและเลขานุการ
โดยจัดเรียงลําดับเรื่องตามวาระการประชุมพรอมเอกสารตนเรื่องแนบ

ตรวจดูความเรียบรอยของหองประชุม ทั้งเครื่องปรับอากาศ เสียง แสง
คอมพิวเตอรโนตบุค อุปกรณประกอบการประชุม เครื่องดื่ม อาหารวาง

ขั้นตอนการปฏิบัติงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย
ขั้นตอนกอนการประชุม
เรื่องจากที่ประชุมคณบดีพิจารณาใหความเห็นชอบ
และใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา

รวบรวมเรื่องจาก
- ที่ประชุม อ.ก.ม. มหาวิทยาลัย
- คณะอนุกรรมการอุทธรณและรองทุกขประจํา มก.
เสนอเขาที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย
กองกลางรับเรื่อง นําเสนอเลขานุการที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย
เลขานุการพิจารณาสั่งการใหนําเรื่องเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย

รวมเรื่องที่ไดรับสั่งการใหนําเสนอที่ประชุม จัดทําวาระการประชุม
โดยสรุปสาระสําคัญ/ศึกษาเรื่องแตละเรื่อง
พรอมทั้งระบุประเด็นที่ตองการใหพิจารณา หรือใหทราบอยางชัดเจน
นําเสนอหัวหนางานการประชุม และผูชวยเลขานุการ
พิจารณาตามลําดับ
นําวาระการประชุมที่ผูชวยเลขานุการอนุมัติใหดําเนินการ
จัดพิมพและตรวจทานความถูกตองกอนจัดทําเอกสารวาระ
การประชุมและนําขึ้นระบบการประชุมอัตโนมัติ (e-meeting)

จัดทํารายละเอียดประกอบวาระการประชุม
รวบรวมเอกสารที่ใชเปนขอมูลในการประกอบการพิจารณา
โดยทําเปนเอกสารอิเล็กทรอนิกส และจัดทําสําเนาเอกสารประกอบวาระ

- ทําหนังสือเชิญประชุม (ประชุมเดือนละ 1 ครั้ง)
- ทําหนังสือมอบหมายกรรมการพิจารณาเรื่องกอนการประชุม
- ทําหนังสือเชิญหนวยงานเจาของเรื่องเตรียมชี้แจงในที่ประชุม

นําวาระการประชุมที่จัดทําเปนเอกสารอิเล็กทรอนิกสเรียบรอยแลว
ขึ้นระบบการประชุมอิเล็กทรอนิกส (e-meeting.ku.ac.th)
บรรจุวาระการประชุมใสแผนซีดี และจัดทําผังที่นั่งกรรมการที่ประชุม

จัดเตรียมสงหนังสือเชิญประชุมพรอมเอกสารรายละเอียดประกอบวาระ
ซีดีบรรจุวาระการประชุมและผังที่นั่งใหแกกรรมการ

จัดเตรียมแฟมเอกสารที่สําคัญและจําเปนใหแกประธานและ
เลขานุการ เพื่อใชประกอบการพิจารณาในที่ประชุม เชน กฎ ระเบียบ
ขอบังคับ พ.ร.บ. โดยจัดเรียงลําดับเรื่องตามวาระการประชุม
พรอมเอกสารตนเรื่องแนบ
ดูแลความเรียบรอยของหองประชุมเครื่องปรับอากาศ เสียง แสง
คอมพิวเตอรโนตบุค อุปกรณประกอบการประชุม เครื่องดื่ม อาหารวาง
จัดตั้งปายชื่อกรรมการที่ประชุม

- ขออนุมัติหลักสูตรใหม
- การเปดโครงการพิเศษ
- การจัดตั้งหนวยงาน

รายละเอียดขั้นตอนการปฏิบัติงานการประชุมคณบดี
ขั้นตอน
ที่

ชวงเวลา
ดําเนินการ

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

ผูปฏิบัติ

1

ขั้นตอนกอนการประชุม
กองกลางรับเรือ่ งนําเสนอเลขานุการที่ประชุม
คณบดี

20-30 นาที

หมวดรับ-สง
งานสารบรรณ

2

เสนอเลขานุการที่ประชุมคณบดี

20-30 นาที

กองกลาง

3

รวบรวมเรื่องและจัดทําวาระการประชุม
- ศึกษาเรื่องและเขียนสรุปใบนําวาระการประชุม
* ขึ้นอยูกับความยาก-งาย เนื้อหาสาระและความ
สลับซับซอนของเรื่อง

10 นาที/เรื่อง
หรือ
1-2 ชั่วโมง/เรื่อง

งานการประชุม

4

เสนอหัวหนางานประชุม

1-2 วัน

งานการประชุม

5

เสนอผูชวยเลขานุการฯ/ผูอํานวยการกองกลาง

1-2 วัน

งานการประชุม

6

จัดพิมพ แกไข ใบนําวาระการประชุม

1-2 ชั่วโมง

งานการประชุม

7

เสนอหัวหนางานการประชุมตรวจทานความ
ถูกตองกอนดําเนินการขั้นตอไป
จัดทํารายละเอียดประกอบวาระการประชุม รวบรวม
เอกสารประกอบการพิจารณา ดังนี้
- จัดทําเอกสารโดยใชกระดาษประกอบดวย
ใบนําวาระและรายละเอียดประกอบการประชุม (7
ชุด)
- จัดทําเอกสารโดยใชกระดาษเฉพาะใบนําวาระ
เพื่อเสนอกรรมการ (70 ชุด)
- จัดทําเอกสารอิเล็กทรอนิกส มีวิธีการดังนี้
1. นําตนฉบับเอกสารมาสแกน ตกแตงให
เรียบรอยแลวแปลงเปนไฟล PDF
2. นําไฟลที่หนวยงานสงมาในรูปแบบแผน
ดิสกเก็ต เชน word excel ฯลฯ แปลงเปนไฟล
PDF ดูความเรียบรอยใหตรงกับตนฉบับจริงที่

1 ชั่วโมง

งานการประชุม

3-4 วัน

งานการประชุม

สุดใจ
ผจง
จีรพร
โทร. 4606, 4607
ผูอํานวยการกองกลาง
โทร. 4601
บุปผา
อัมพร
สายชล
อํานาจ
วรพงษ โทร. 4625
หัวหนางานประชุม
โทร. 4604, 4610
ผูชวยเลขานุการฯ
ผูอํานวยการกองกลาง
โทร. 4601
บุปผา
อัมพร
สายชล โทร. 4625
หัวหนางานการประชุม
โทร. 4604, 4610
บุปผา
อัมพร
สายชล
อํานาจ
วรพงษ โทร. 4625
นิทราภรณ โทร. 4603

8

รายละเอียด

ขั้นตอน
ที่

9
10

11

12

13

14

รายละเอียด
หนวยงานแนบมา เชน หลักสูตร โครงการรายงาน
ตาง ๆ
นําเอกสารอิเล็กทรอนิกสขนึ้ ระบบการประชุม
อิเล็กทรอนิกส (http://e-meeting.ku.ac.th)
บรรจุวาระการประชุมพรอมเอกสารประกอบการ
ประชุมลงในแผนซีดี
- บรรจุวาระการประชุมคณบดี ประมาณ 68 แผน
จัดทําหนังสือเชิญประชุมคณบดี
- กรรมการ 39 คน
- ผูเขารวม 29 คน
(รวม 68 คน)
จัดสงหนังสือเชิญประชุมพรอมเอกสารใบนําวาระ
และซีดีบรรจุวาระใหแกกรรมการ

จัดเตรียมแฟมเอกสารการประชุมสําหรับประธาน
และเลขานุการ โดยจัดเรียงลําดับเรื่องตามวาระ
การประชุมพรอมเอกสารตนเรื่องแนบ
- ตรวจดูความเรียบรอยของหองประชุม
เครื่องปรับอากาศ เสียง แสง
- จัดเตรียมคอมพิวเตอรโนตบุค, อุปกรณ
ประกอบการประชุม
- ประสานกับสถาบันอาหาร เรื่องเครื่องดื่มและ
อาหารวาง

ชวงเวลา
ดําเนินการ

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

1-2 ชั่วโมง

งานการประชุม

30 นาที

งานการประชุม

1 ชั่วโมง

หมวดพิมพ
งานสารบรรณ

1 วัน

หมวดรับ-สง
งานสารบรรณ

30 นาที

งานการประชุม

15 นาที

งานการประชุม

ผูปฏิบัติ

บุปผา
อัมพร โทร. 4625
อัมพร
อํานาจ
วรพงษ โทร. 4625
เกสร โทร. 4608

ทองสุข, พเยาว
โทร. 4606, 4607
สมบูรณ, ธรรมรัตน
โทร. 4006
สายชล
โทร. 4625
บุปผา, อัมพร
อํานาจ, วรพงษ
โทร. 4625
นิทราภรณ
โทร. 4603

รายละเอียดขั้นตอนการปฏิบัติงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
ขั้นตอน
ที่
1

2

3

4

5

6

รายละเอียด
ขั้นตอนกอนการประชุม
- รวบรวมเรื่องที่ที่ประชุมคณบดีพิจารณาใหความ
เห็นชอบและใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยฯ พิจารณา
- รวบรวมเรื่องที่ไดรับสั่งการใหนําเสนอเขาที่ปะ
ชุมสภามหาวิทยาลัยฯ ที่ผานการพิจารณาจาก ที่
ประชุม อ.ก.ม. มหาวิทยาลัยฯ และ
อ.ก.ม. อุทธรณและรองทุกขประจํามหาวิทยาลัยฯ
จัดทํารางวาระการประชุมพรอมแนบตนเรื่องเดิม
* ขึ้นอยูกับความยาก-งาย เนื้อหาสาระและความ
สลับซับซอนของเรื่อง
เสนอหัวหนางานการประชุม และผูชวยเลขานุการ
ตามลําดับ
จัดทําวาระการประชุมที่ผานการพิจารณาจาก
ผูชวยเลขานุการ/ผูอํานวยการกองกลาง และจัดทํา
รายละเอียดประกอบวาระการประชุม เสนอ
หัวหนางานการประชุมตรวจทานอีกครั้งกอนจัดทํา
เอกสารทั้งหมดเสนอกรรมการที่ประชุม
- ทําหนังสือเชิญประชุม
- ทําหนังสือมอบหมายกรรมการสภาฯ พิจารณา
เรื่องกอนการประชุม ไดแกเรือ่ ง
การขออนุมัติหลักสูตรใหม การเปดโครงการพิเศษ
และการจัดตั้งหนวยงาน
การจัดทําเอกสารการประชุมเพื่อเตรียมสง
กรรมการสภาฯ สําหรับการประชุมสภามหาวิทยาลัย จัดทําทั้งในรูปแบบเดิมโดยใช
กระดาษ และรูปแบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส
โดยวิธีการ ดังนี้
- ทําสําเนาใบนําวาระ และรายละเอียดประกอบ
วาระการประชุม โดยใชกระดาษจํานวน 37 ชุด
- นําเอกสารกระดาษมาสแกน ตกแตงใหเรียบรอย
แลวแปลงเปนไฟล PDF
- แปลงไฟลจาก word / excel ฯลฯ เปนไฟล PDF

ชวงเวลา
ดําเนินการ

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

ผูปฏิบัติ

1 วัน

งานการประชุม

บุปผา
อัมพร
โทร. 4625

10 นาที/เรื่อง
หรือ
1-2 ชั่วโมง/เรื่อง
1-2 วัน

งานการประชุม

1-2 วัน

งานการประชุม

เจาหนาที่งานการ
ประชุม โทร.4604,
4610, 4625
หัวหนางานการประชุม
โทร. 4604, 4610
ผูชวยเลขานุการ
บุปผา
อัมพร
โทร. 4625

30 นาที

มาลี โทร. 4609

30 นาที

หมวดพิมพ
งานสารบรรณ
งานการประชุม

3-4 วัน

งานการประชุม

บุปผา
อัมพร
สายชล
อํานาจ
วรพงษ โทร. 4625
นิทราภรณ
โทร. 4603

7-14 วัน

งานการประชุม

นิทราภรณ
โทร. 4603

ขั้นตอน
ที่

7
8

9

10

11

12

13

รายละเอียด
- นําไฟลที่แปลงเปน PDF แลวมาจัดเขาวาระให
เรียบรอยโดยเรียงเปนวาระๆ
นําไฟล PDF ที่จัดเขาวาระเรียบรอยแลวขึ้นระบบ
การประชุมอิเล็กทรอนิกส (emeeting.ku.ac.th)
บรรจุวาระการประชุมพรอมเอกสารประกอบ
การประชุมที่จัดทําในรูปเอกสารอิเล็กทรอนิกส
เรียบรอยแลวลงในแผนซีดี ประมาณ 60 แผน
จัดเตรียมหนังสือเชิญประชุมพรอมเอกสาร
ระเบียบวาระและซีดีบรรจุรายละเอียดวาระเพื่อสง
ใหกรรมการ
จัดเตรียมระเบียบวาระและเอกสารประกอบการ
ประชุมในรูปของ CD-ROM เพื่อสงใหกับรอง
อธิการบดี คณบดี ผูอํานวยการสํานัก/สถาบัน เพื่อ
ประโยชนในการติดตามและประสานงานของสวน
ราชการในสังกัด มก.
- จัดสงหนังสือเชิญประชุมพรอมเอกสารใบนํา
วาระและซีดีบรรจุวาระใหแกกรรมการ
- จัดสงระเบียบวาระและเอกสารในรูปของ
CD-ROM ใหกับรองอธิการบดี คณบดี
ผูอํานวยการสํานัก/สถาบัน
จัดเตรียมแฟมเอกสารประกอบการประชุมสําหรับ
นายกสภามหาวิทยาลัย อธิการบดี
และเลขานุการ โดยจัดเรียงลําดับเรื่องตามวาระ
การประชุมพรอมเอกสารตนเรื่องแนบ
- ตรวจดูความเรียบรอยของหองประชุม
เครื่องปรับอากาศ แสง เสียง
- จัดเตรียมคอมพิวเตอรโนตบุค อุปกรณ
การประชุม
- จัดตั้งปายชื่อที่นั่งกรรมการ พรอมวาง
กลองบรรจุเอกสารระเบียบ ขอบังคับ
เพื่อใชอางอิงในการประชุม
- ประสานงานกับสถาบันอาหารเรื่อง
เครื่องดื่ม และอาหารวาง

ชวงเวลา
ดําเนินการ

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

1-2 ชั่วโมง

งานการประชุม

1 ชั่วโมง

งานการประชุม

4 ชั่วโมง

งานการประชุม

4 ชั่วโมง

งานการประชุม

1 วัน

หมวดรับ-สง
งานสารบรรณ

1 วัน
2 ชั่วโมง

งานการประชุม

1 ชั่วโมง

งานการประชุม

ผูปฏิบัติ

บุปผา
อัมพร โทร. 4625
อัมพร
อํานาจ
วรพงษ โทร. 4625
เจาหนาที่
งานการประชุม
โทร. 4625
เจาหนาที่
งานการประชุม
โทร. 4625

เหล็ง
ทองสุข, พเยาว
สมบูรณ, ธรรมรัตน
โทร. 4006, 4607
สายชล
โทร. 4625
บุปผา
อัมพร
อํานาจ
วรพงษ
โทร. 4625
นิทราภรณ
โทร. 4603

