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บทที่ 1  
บทนํา 

 
ความเปนมา 

 ในการทํางานไมวาจะเปนภาคเอกชนหรือภาคราชการ จําเปนจะตองมีการจัดประชุมเพื่อเปนการ
ระดมความคิดเพื่อรับทราบขอมูล  เพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบ  เพื่ออนุมัติหรือเพื่อหามติเสียงขางมากใน
เรื่องใดเรื่องหนึ่ง  รวมถึงตองมีการบันทึกการประชุม  การบันทึกรายงานการประชุมจึงสามารถนํามาเปน
หลักฐานจากที่ไดมีการรับรองรายงานการประชุมนั้นๆ  ทั้งนี้ผูบังคับบัญชาหรือหัวหนางาน อาจมอบหมายให 
ผูใตบังคับบัญชาที่เห็นวาเหมาะสมทําหนาที่เปนฝายเลขานุการ เพื่อดําเนินการในเรื่องของการประชุม  ซึ่ง
อาจจะเริ่มตนตั้งแตการนัดกรรมการ (กรณีที่มิใชเปนการประชุมตอเนื่องตามปกติที่มีกําหนดการแนนอนอยู
แลว)  การจัดทําระเบียบวาระการประชุม  จัดเอกสารประกอบการประชุม  ดูแลความเรียบรอยของหอง
ประชุม  และหนาที่สําคัญอีกประการหนึ่งคือ การจดบันทึกและการจัดทํารายงานการประชุม  ซึ่งเปนงานที่
จะตองใชฝมือและทักษะเฉพาะตัวคอนขางสูง โดยมีมติที่จากที่ประชุมที่ผานการรับรองแลวอันจะนําไปสูการ
ปฏิบัติงานในภายหลัง  

 การประชุมเปนภารกิจที่สําคัญอยางหนึ่งในการดําเนินงานของคณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี  เนื่องจากเปนเวทีในการรวมกันวางแผนการปฏิบัติงาน และระดม
ความคิดเพื่อใหการปฏิบัติงานในดานตางๆ บรรลุความสําเร็จตามเปาหมายหรือตามวัตถุประสงคที่วางไว อีก
ทั้งยังเปนเวทีในการรวมกันหาแนวทางในการแกไขปญหาที่เกิดข้ึนในการปฏิบัติงาน  ดังนั้น การจัดประชุมและ
การจัดทํารายงานการประชุมที่กระชับ รัดกุม ชัดเจน และถูกตอง จะทําใหเกิดผลสัมฤทธิ์ในการประชุมตาม
ความมุงหมายของการประชุม  ในทางกลับกัน หากการประชุมดําเนินไปอยางไมถูกวิธี เริ่มตั้งแตกอนการ
ประชุม  ระหวางการประชุม จนถึงสิ้นสุดการประชุม ยอมจะกอใหเกิดความสูญเสียทรัพยากร  คือ เวลาของ
ผูปฏิบัติงานในหนวยงาน  ยิ่งไปกวานั้น คือ การขับเคลื่อนหนวยงานใหไปสูเปาหมายจะไดประสิทธิผล 

 จากความเปนมาและความสําคัญดังกลาว ผูเขียนจึงมีความสนใจในการเขียนคูมือการปฏิบัติงาน 
เรื่อง การจัดประชุมและรายงานการประชุม คณะกรรมการประจําคณะ คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี  
 
วัตถุประสงค 

1. เพื่อใหการปฏิบัติงานเปนไปในมาตรฐานเดียวกัน 
2. เพื่อใหบุคลากรในหนวยงานสามารถปฏิบัติงานแทนกันได 

 
ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 

1. การปฏิบัติงานเปนไปในมาตรฐานเดียวกัน 
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2. บุคลากรในหนวยงานสามารถปฏิบัติงานแทนกันได 
ขอบเขต 

 คูมือการจัดประชุมและรายงานการประชุมฉบับนี้ มีเนื้อหาครอบคลุมตั้งแตขั้นตอนการจัดทํา
หนังสือเชิญประชุม  การจัดทําระเบียบวาระการประชุม  การจัดเตรียมหองประชุมและโสตทัศนูปกรณ  การ
จดรายงานการประชุม การแจงมติที่ประชุม การจัดทํารายงานการประชุม รวมไปถึงการจัดสงรายงานการ
ประชุมไปยังคณะกรรมการและผูเกี่ยวของรับทราบ จัดทําขึ้นสําหรับผูรับผิดชอบการจัดประชุมคณะกรรมการ
ประจําคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี  เพื่อใหบุคลากรภายในหนวยงาน
สามารถนําไปปฏิบัติงานทดแทนกันได และปฏิบัติงานเปนไปตามขั้นตอนไดอยางถูกตองโดยสามารถใชไดเปน
ประจําทุกครั้งที่จะจัดประชุม 
 
นิยามศัพทเฉพาะ 

 การประชุม หมายถึง การที่บุคคลตั้งแต 2 คนขึ้นไป มารวมปรึกษาหารือเพื่อรวมกันคิด รวมกัน
ทํา อยางมีวัตถุประสงค มีระเบียบวิธี และเวลาที่กําหนดให 

 องคประชุม หมายถึง บุคคลที่มีหนาทีตองเขาประชุม  ไดแก ประธาน  รองประธาน  เลขานุการ  
กรรมการและสมาชิก  ตามหลักการประชุมถามีสมาชิกที่มาประชุมเกินกึ่งหนึ่งของสมาชิกทั้งหมด ถือวาครบ
องคประชุม  แตหากมีสมาชิกมาประชุมนอยกวากึ่งหนึ่ง ถือวาไมครบองคประชุม ประธานจะตองยกเลิกการ
ประชุมครั้งนั้น หรือนัดหมายครั้งใหม 

 ที่ประชุม หมายถึง  บรรดาผูเขาประชุมทั้งหมด  

 มติ  หมายถึง  ขอตัดสินใจของที่ประชุมในญัตติตางๆ การออกเสียงลงมติในเรื่องตางๆ ถือเสียง
สวนมากของที่ประชุม ถาคนทุกคนในที่ประชุมเห็นดวย เรียกวา มติเปนเอกฉันท  การลงมติอาจเปนการลงมติ
โดยเปดเผย หรือเปนความลับก็ได เมื่อที่ประชุมออกเสียงแลว ถือวามติที่ออกเสียงในที่ประชุมสามารถนําไป
ปฏิบัติไดตอไป 

 รายงานการประชุม หมายถึง การบันทึกความคิดเห็นของผูมาประชุม ผูเขารวมประชุม และมติ
ของที่ประชุมไวเปนหลักฐาน 
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บทที่ 2  
บทบาทหนาท่ีความรับผิดชอบ 

 

บทบาทหนาที่ความรับผิดชอบของตําแหนง 
 หนาที่ความรับผิดชอบของตําแหนงตามมาตรฐานกําหนดตําแหนง 

  ปฏิบัติงานในฐานะผูปฏิบัติงานระดับตนที่ตองใชความรูความสามารถทางวิชาการในการทํางาน 
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารจัดการภายในสํานักงานหรือการบริหารงานทั่วไป ภายใตการกํากับ แนะนํา 
ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามท่ีไดรับมอบหมายโดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในดานตางๆ ดังนี้ 
 

 1.  ดานการปฏิบัติการ 
 (1) ปฏิบัติการเกี่ยวกับการบริหารจัดการงานทั่วไปในสํานักงาน เชน งานธุรการ งานบริหาร
ทรัพยากรบุคคล งานจัดระบบงาน งานการเงินและบัญชี งานพัสดุ งานบริหารอาคารสถานที่ งานจัดพิมพและ
แจกจายเอกสาร งานรวบรวมขอมูลและสถิติ งานระเบียบแบบแผน งานสัญญา เปนตน เพื่อสนับสนุนการ
ปฏิบัติงานตางๆ ในหนวยงานที่รับผิดชอบ 
 (2) ศึกษา รวบรวมขอมูล สถิติ สรุปรายงาน เพื่อสนับสนุนการบริหารสํานักงานในดานตางๆ 
เชน งานบริหารทรัพยากรบุคคล งานบริหารงบประมาณ งานบริหารแผนปฏิบัติราชการ งานบริหารอาคาร
สถานที่ งานสัญญาตางๆ เปนตน 
 (3) ปฏิบัติงานเลขานุการ เชน รางโตตอบหนังสือ แปลเอกสาร เตรียมเรื่องและเตรียมการ
สําหรับการประชุม บันทึกเรื่องเสนอที่ประชุม ทํารายงานการประชุม และรายงานอื่นๆ เพื่อใหการดําเนินการ
ประชุมและการปฏิบัติงานอื่นที่เก่ียวของสําเร็จลุลวงดวยความเรียบรอย มีประสิทธิภาพ 
 (4) ทําเรื่องติดตอกับหนวยงานและบุคคลตางๆ ทั้งในประเทศและตางประเทศ เพื่ออํานวย
ความสะดวก และเกิดความรวมมือ 
 (5) ใหบริการวิชาการดานตางๆ เชน ใหคําปรึกษา แนะนํา ในการปฏิบัติงานแกเจาหนาที่
ระดับรองลงมาและแกนักศึกษาที่มาฝกปฏิบัติงาน ตอบปญหาและชี้แจงเรื่องตางๆ เกี่ยวกับงานในหนาที่ 
เพื่อใหสามารถปฏิบัติงานไดอยางถูกตอง มีประสิทธิภาพ และปฏิบัติหนาที่อ่ืนที่เกี่ยวของ 
 2.  ดานการวางแผน 
 วางแผนการทํางานที่รับผิดชอบ รวมวางแผนการทํางานของหนวยงานหรือโครงการเพื่อให
การดําเนินงานบรรลุตามเปาหมายและผลสัมฤทธิ์ที่กําหนด 
 3. ดานการประสานงาน 
 (1) ประสานการทํางานรวมกันระหวางทีมงานหรือหนวยงานทั้งภายในและภายนอก เพื่อให
เกิดความรวมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กําหนดไว 
 (2) ชี้แจงและใหรายละเอียดเกี่ยวกับขอมูล ขอเท็จจริง แกบุคคลหรือหนวยงานที่เกี่ยวของ 
เพื่อสรางความเขาใจหรือความรวมมือในการดําเนินงานตามที่ไดรับมอบหมาย 
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 4.  ดานการบริการ 
 (1) ใหคําปรึกษา แนะนําเบื้องตน เผยแพร ถายทอดความรู ทางดานการบริหารงานทั่วไป 
รวมทั้งตอบปญหาและชี้แจงเรื่องตางๆ เกี่ยวกับงานในหนาที่ เพื่อใหผูรับบริการไดรับทราบขอมูลความรูตางๆ 
ที่เปนประโยชน 
 (2) จัดเก็บขอมูลเบื้องตน และใหบริการขอมูลทางวิชาการ เกี่ยวกับดานการบริหารงานทั่วไป 
เพื่อใหบุคลากรทั้งภายในและภายนอกหนวยงาน นักศึกษา ตลอดจนผูรับบริการ ไดทราบขอมูลและความรู
ตางๆ ที่เปนประโยชน สอดคลอง และสนับสนุนภารกิจของหนวยงาน และใชประกอบการพิจารณากําหนด
นโยบาย แผนงาน หลักเกณฑ มาตรการตางๆ 
 
ลักษณะงานที่ปฏิบัต ิ
 บทบาทหนาที่ความรับผิดชอบของ  นางสาวจิตติมา สรวยโภค  ตําแหนงเจาหนาที่บริหารงานทั่วไป  
ระดับปฏิบัติการ ตามที่ไดรับมอบหมาย มีดังนี ้
 1. งานบริหารทั่วไป 
  1.1 รับ-สง และลงทะเบียนหนังสือและเอกสารทางราชการ   
  1.2 สงและลงทะเบียนหนังสือและเอกสารทางราชการ  
 1.3 นําเสนองานตอผูบังคับบัญชา และกระจายงานใหกับหนวยงานอาจารย ที่เกี่ยวของ 
 1.4 วิเคราะหและราง-โตตอบ หนังสือราชการของหนวยงาน 
   1.4.1 หนังสือภายใน 
 1.4.2 หนังสือภายนอก 
 1.5 พิมพหนังสือราชการและตรวจสอบความถูกตองกอนเสนอ 
 1.6 จัดเก็บหนังสือเวียน คําสั่ง กฎ ระเบียบ ขอบังคับตางๆ ของทางราชการที่เกี่ยวของในคณะ 
ยกเวนการลาไปตางประเทศ 
 1.7 จัดสงหนังสือ หรือเอกสารทางราชการภายในและภายนอก 
 1.8 การติดตามเรื่องเรงดวนตางๆ ของคณะ 
  1.9 จัดเก็บเอกสารทางวิชาการ ทั้งจากภายในและภายนอกเขาแฟม 
 2. งานจัดการประชุม 
  ดูแลการจัดประชุมกรรมการประจําคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
  2.1 ติดตอประสานงานการประชุม 
  2.2 เตรียมการประชุม 
     2.2.1 จัดทําหนังสือเชิญประชุม 
   2.2.2 จัดเตรียมสถานที่การประชุม /จองพื้นที่จอดรถสําหรับผูทรงคุณวุฒิ /จัดอาหารวาง
และเครื่องดื่ม 
  2.3 จัดทําวาระและเลมประชุมพรอมตรวจสอบความถูกตอง และดําเนินการจัดสงเลมประชุมให
คณะกรรมการ 
  2.4 ดําเนินการประชุม และบันทึกการประชุม 
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  2.5 สรุปรายงานการประชุม 
  2.6  เบิกจายคาใชจายในการประชุม 
  2.6.1 ประมาณการคาใชจายในการประชุมและดําเนินการยืมเงินทดรองจาย 
  2.6.2 จัดทําบัญชีผูเขารวมประชุม พรอมจัดอัตราคาตอบแทนคณะ กรรมการใสซอง จัดทํา
ใบสําคัญรับเงินคาเบี้ยประชุม 
 2.7  ตรวจสอบเอกสารการเบิกจายและประสานกับฝายการเงินของคณะฯ เพ่ือดําเนินการเบิก
คาใชจายในการประชุมผานระบบการเงินของมหาวิทยาลัย 
 3. งานดานวิชาการประสานงานกับสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
  3.1 จัดทําแผนการรับนักศึกษาของแตละสาขาวิชา 
  3.2 จัดทําแผนการเรียนของแตละสาขาวิชา 
 3.3 รับแบบเปลี่ยนแปลงแผนการเรียน/เปลี่ยนผูสอน ตารางสอน และหองเรียน/เปลี่ยนแผนการ
เรียน/ขอสอนชดเชย จากอาจารยผูสอนและ/หรือ ประธานหลักสูตร พรอมจัดสงสํานักสงเสริมวิชาการฯ 
  3.4 ประสานงานกับประธานหลักสูตร/ผูประสานงานรายวิชาฯ เกี่ยวกับการจัดตารางเรียน /จัด
อาจารยผูสอนของนักศึกษาภาคปกติและภาคพิเศษ 
  3.5 ประสานงานกับประธานหลักสูตร/ผูประสานงานรายวิชาฯ เพื่อใหไดรายชื่อพรอมพิมพบันทึก
สงไปยังสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
  3.6 ประสานงานกับประธานหลักสูตร/ผูประสานงานรายวิชาฯ เกี่ยวกับการเทียบรายวิชาของ
นักศึกษาจากสถาบันอ่ืน พรอมรวบรวมขอมูล พิมพบันทึกสงไปยังสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
  3.7 ประสานงานกับประธานหลักสูตร/ผูประสานงานรายวิชาฯ เกี่ยวกับการจัดจํานวนชั่วโมงสอบ 
กรณีการสอบปลายภาค 
  3.8 รวบรวมผลการเรียนในรายวิชาของคณะที่เปดสอนจัดสงสํานักสงเสริมวิชาการและงาน
ทะเบียน 
  3.9 รับคํารองแกเกรดจากสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน และสงมอบผูสอนดําเนินการ 
 4.  งาน มคอ. 
   4.1 ดําเนินการรวบรวม มคอ. 
   4.2 จัดเก็บ มคอ.3 และ มคอ.4 
   4.3 จัดเก็บ มคอ.5 และ มคอ.6 
   4.4 จัดเก็บ มคอ.7 
 5. งานฝกประสบการณวิชาชีพ 
 จัดทําเอกสารเกี่ยวกับการฝกประสบการณวิชาชีพของนักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทย  สาขาวิชา
ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ สาขาวิชาการสรางสรรคศิลปะดิจิทัล สาขาวิชาการ
จัดการชุมชน สาขาวิชาออกแบบทัศนศิลป สาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลป ดําเนินการดังนี้ 
   5.1 จัดทําหนังสือขอความอนุเคราะหเขารับฝกประสบการณวิชาชีพ 
   5.2 จัดทําหนังสือสงตัวนักศึกษาใหแกสถานฝกประสบการณวิชาชีพ 
   5.3 จัดเตรียมเลมแบบบันทึกการฝกประสบการณวิชาชีพ 
   5.4 จัดเตรียมแบบประเมินผลการฝกประสบการณวิชาชีพ 
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 6. งานดานประกันคุณภาพการศึกษา 
  6.1 กําหนดปฏิทินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน โดยวิเคราะหตามปฏิทินการประกัน
คุณภาพการศึกษาของสํานักประกันคุณภาพการศึกษา 
  6.2 เขารวมประชุมกับคณะกรรมการฝายตางๆ เพื่อหารือและวางแผนการดําเนินงานดานการ
ประกันคุณภาพการศึกษา 
  6.3 รางและพิมพคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงานการการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
ระดับหลักสูตร และระดับคณะ 
  6.4 จัดประชุมอาจารยและบุคลากรเพื่อรับทราบนโยบาย และเตรียมความพรอมงานประกัน
คุณภาพการศึกษา 
  6.5 ประสานการจัดประชุมกลุมผูรับผิดชอบแตละองคประกอบ 
  6.6 จัดทําสรุปและรายงานผลการดําเนินงานตามเกณฑการประกันคุณภาพการศึกษาภายในตอที่
ประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ 
  6.7 จัดทํารายงานการประเมินตนเอง และจัดทําเอกสารหลักฐานการประเมินการประกันคุณภาพ
การศึกษา ระดับคณะฯ 
  6.8 นําผลการประเมินและขอเสนอแนะของคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
รวมทั้งขอเสนอแนะของคณะกรรมการประจําคณะฯ มาปรับปรุงและจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพ รวมกับ
ผูบริหารคณะ 
  6.9 สงรายงานการประเมินตนเอง ทั้งระดับหลักสูตร และระดับคณะใหสํานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา ผานระบบ CHE QA Online 
 
คําบรรยายลักษณะงาน (Job Description) 
 ปฏิบัติหนาที่ในฐานะผูปฏิบัติงานระดับตน รับผิดชอบเกี่ยวกับงาน ดังนี้ 
 (1) ปฏิบัติการเกี่ยวกับการบริหารงานทั่วไปในสํานักงานคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร เชนงาน
ธุรการ การลงรับเอกสารงานดานวิชาการของนักศึกษา  งานประกันคุณภาพการศึกษา เชน จัดประชุม
คณาจารย จัดทําสรุปรายงานผลการดําเนินงาน จัดทํารายงานประเมินตนเอง กรอกขอมูลผาน CHE QA 
Online  

 (2) ปฏิบัติงานเลขานุการ งานการประชุมของคณะ เชน รางโตตอบหนังสือ เตรียมงานการประชุม               
จดบันทึกการประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ  การประชุมบุคลากรคณะฯ และการประชุมอื่นตามที่ไดรับ
มอบหมาย นําเสนอรายงานการประชุมตอรองคณบดี และคณบด ี

 (3) ประสานติดตามและรายงานเรื่องเรงดวนตอรองคณบดี และคณบด ี

 (4) ใหคําปรึกษาแนะนําชี้แจงและแกไขปญหาที่เกี่ยวกับงานในหนาที่แกหนวยงานและบุคคลที่
เกี่ยวของ เชน  ใหคําแนะนําอาจารยเกี่ยวกับการใหบริการของสํานักงานคณะฯ สําเนาเอกสารหนังสือราชการ
ทั่วไปในสาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจและหลักสูตรนานาชาติ 
 (5) ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย เชน  การตรวจครุภัณฑประจําป  การอยูเวรประจํา
สํานักงาน 
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โครงสราง/การบริหารจัดการ 

 ตามพระราชบัญญัติการบริหารสวนงานภายในของสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2550  กําหนดใหคณะ
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  เปนสวนงานภายในของมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี โดยในป พ.ศ. 2519 ไดจัด
การศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาครุศาสตร ในปนั้นจึงมีหมวดวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ตอมา พ.ศ. 
2527 ไดมีพระราชบัญญัติวิทยาลัยครู ฉบับที่ 2 สามารถเปดสอนได 3 สาขาวิชา เปนผลใหเปลี่ยนจากหมวด
วิชาเปนคณะวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  ไดจัดการศึกษาสาขาศิลปศาสตร โดยมีหัวหนาคณะวิชาเปน
ผูบริหารและแบงการบริหารวิชาการเปนภาควิชา 

 ตอมามีประกาศพระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏ เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2538 เปลี่ยนชื่อจาก
วิทยาลัยครูธนบุรี เปนสถาบันราชภัฏธนบุรี และเปลี่ยนชื่อคณะวิชาเปนคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มี
ฐานะเทียบเทากอง และใหผูบริหารดํารงตําแหนงคณบดี จัดการบริหารวิชาการเปนภาควิชาเชนเดิม และในป 
พ.ศ. 2542 สถาบันไดปรับการบริหารวิชาการในคณะ โดยเปลี่ยนจากภาควิชาเปนโปรแกรมวิชา และไดเปด
สอนระดับบัณฑิตศึกษา โดยเริ่มจากหลักสูตรไทยศึกษาและสังคมศาสตรเพื่อการพัฒนา ตอมาไดมีโปรดเกลาฯ 
พระราชทานพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 ซึ่งมีผลบังคับใชเมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2547 ทํา
ใหคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร เปนหนึ่งในสี่คณะของมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี มีภารกิจหลักในการ
ผลิตบัณฑิตสาขาศิลปศาสตร และจัดการเรียนการสอนหมวดวิชาการศึกษาทั่วไป รวมกับคณะครุศาสตร 

 ปจจุบันคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มีภารกิจหลัก คือ ทําหนาที่สรางและถายทอดองคความรู
เพื่อพัฒนาทองถิ่น และรับผิดชอบการสอนรายวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไปใหกับนักศึกษาทุกคณะ 

1. โครงสรางหนวยงาน 
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มีโครงสรางของหนวยงาน โครงสรางการบริหาร  โครงสราง

การปฏิบัติงาน และภาระหนาที่ของหนวยงาน ดังนี้ 
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1.1 โครงสรางหนวยงานของคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

ภาพที่ 1 โครงสรางหนวยงาน 
 

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

ภาควิชามนุษยศาสตร ภาควิชาสังคมศาสตร 

สํานักงานคณบดี 
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

สาขาวิชาภาษาจีน 

เพื่อการสื่อสาร 

สาขาวิชาภาษาไทย 

สาขาวิชา 

ออกแบบนิเทศศิลป 

สาขาวิชา 

ออกแบบทัศนศิลป 

สาขาวิชาการสรางสรรค

ศิลปะดจิิทัล 

สาขาวิชานาฏศลิป 
และการแสดง 

สาขาวิชา 

สารสนเทศศาสตร 

สาขาวิชาการจดัการชุมชน 

สาขาวิชานิติศาสตร 

สาขาวิชา 

รัฐประศาสนศาสตร 

กลุม 

บริหารงานทั่วไป 

กลุม 

บริการวิชาการ 

งานบริหารงานทั่วไป 

งานการเงินและบญัช ี

งานพัสด ุ

งานบริการวิชาการ 

งานโสตทัศนูปกรณ 
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 1.2  โครงสรางการบริหารงานของคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 2  โครงสรางการบริหารงาน 
 
 
 
 
 
 

คณบดีคณะมนุษยศาสตร 
และสังคมศาสตร 

รองคณบด ี

ฝายวิชาการและ
ประกันคณุภาพ

การศึกษา 

รองคณบด ี

ฝายบรหิารและพัฒนา 
รองคณบด ี

ฝายกิจการนักศึกษา 

และประชาสัมพันธ 

รองคณบด ี

ฝายวิจัยและ 

บริการวิชาการ 

หัวหนาภาควิชา 

มนุษยศาสตร 
หัวหนาภาควิชา 

มนุษยศาสตร 

หัวหนา 

สํานักงานคณบดี 

(วาง) 

หัวหนา 

งานบริหารงานทั่วไป 

(วาง) 

หัวหนา 

งานบริการวิชาการ 

(วาง) 
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 1.3  โครงสรางการปฏิบัติงานของคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 3 โครงสรางการปฏิบัติงานของคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

คณบดีคณะมนุษยศาสตร 
และสังคมศาสตร 

รองคณบด ี

ฝายวิชาการและ 

ประกันคณุภาพ
การศึกษา 

ผศ.ดร.รสริน ดิษฐบรรจง 

 

รองคณบด ี

ฝายบรหิารและพัฒนา 
อ.พิมพงา เพ็งนาเรนทร 
 

รองคณบด ี

ฝายกิจการนักศึกษา 

และประชาสัมพันธ 
อ.ศรัณย สรรพศิร ิ

 

รองคณบด ี

ฝายวิจัยและ 

บริการวิชาการ 
อ.ดร.มลิวัลย สุขประเสริฐ 

 

หัวหนาภาควิชามนุษยศาสตร 
ผศ.ดร.วารดิ เจรญิราษฎร 

หัวหนาภาควิชาสังคมศาสตร 
อ.ยุทธศักดิ์ ดีอราม 

หัวหนาสํานักงานคณบดี 

(วาง) 

หัวหนางานบริหารงานทั่วไป 

(วาง) 
หัวหนางานบริการวิชาการ 

(วาง) 

เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป 3 ตําแหนง 
1. นางสาวจิตติมา  สรวยโภค 
2. นายมานิตย กุศลคุม 
3. นางวันดี  แสงขาว 
 

เจาหนาทีธุ่รการ 2 ตําแหนง 
1. นางสาวจุฬาภรณ สมรอบรู 
2. นางสาวณัชชา หามผักแวน 

นักวิชาการเงินและบัญช ี1 ตําแหนง 
1. (วาง) 

นักวิชาการพัสดุ 1 ตําแหนง  
1. นางสาวกรรณิการ  แกวงาม 
 

พนักงานพัสดุระดับ ส3. 1 ตาํแหนง 
1. นางสาวสมสมร  ทรัพยแสงสง 

นักวิชาการศึกษา 1 ตําแหนง 
1. (วาง) 

นักวิชาการคอมพวิเตอร 1 ตําแหนง 
1. นางสาวอลิสา  อรุณธนหิรัญ 
 

เจาหนาที่หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร  
1 ตําแหนง 
1. นายอนุชา  รวยด ี
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บทที่ 3 
หลักเกณฑวิธีการปฏิบัติงานและเงื่อนไข 

คูมือการปฏิบัติงาน เรื่องการจัดประชุมและรายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะ  คณะ
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี  มีหลักเกณฑวิธีการปฏิบัติงานและเง่ือนไข  ดังนี้ 
 
3.1 หลกัเกณฑและกฎระเบียบที่เกี่ยวของในการปฏิบัติงาน 
  3.1.1 กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวของ 

 1)  ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526  และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 
2) พ.ศ. 2548  หมวด 1 สวนที่ 6  ขอ 25  ไดใหความหมายคําวา “รายงานการประชุม”ไววา การบันทึก
ความคิดเห็นของผูมาประชุม ผูเขารวมประชุม และมติของที่ประชุมไวเปนหลักฐาน  ดังนั้น เมื่อมีการประชุม
จึงเปนหนาที่ของฝายเลขานุการที่จะตองรับผิดชอบจัดทํารายงานการประชุม 
 
 2) พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539  
 มาตรา 79 ภายใตบังคับมาตรา 15 วรรคสอง การประชุมของคณะกรรมการตองมี กรรมการมา
ประชุมอยางนอยกึ่งหนึ่งจึงจะเปนองคประชุม เวนแตบทบัญญัติแหงกฎหมายหรือกฎ หรือคําสั่งที่จัดใหมี
คณะกรรมการชุดนั้นจะกําหนดไวเปนอยางอ่ืน  
 ในกรณีมีกรรมการครบที่จะเปนองคประชุมไดแตการพิจารณาเรื่องใดถาตองเลื่อนมา เพราะไม
ครบองคประชุม ถาเปนการประชุมของคณะกรรมการซึ่งมิใชคณะกรรมการวินิจฉัย ขอพิพาท หากไดมีการนัด
ประชุมเรื่องนั้นอีกภายในสิบสี่วันนับแตวันนัดประชุมที่เลื่อนมา และการประชุมครั้งหลังนี้มีกรรมการมา
ประชุมไมนอยกวาหนึ่งในสามของจํานวนกรรมการทั้งหมด ใหถือวาเปนองคประชุม แตทั้งนี้ตองระบุความ
ประสงคใหเกิดผลตามบทบัญญัตินี้ไวในหนังสือ นัดประชุมดวย  
 มาตรา 80 การประชุมใหเปนไปตามระเบียบการที่คณะกรรมการกําหนด  
 การนัดประชุมตองทําเปนหนังสือและแจงใหกรรมการทุกคนทราบลวงหนาไมนอยกวาสามวัน 
เวนแตกรรมการนั้นจะไดทราบการบอกนัดในที่ประชุมแลว กรณีดังกลาวนี้จะทําหนังสือ แจงนัดเฉพาะ
กรรมการที่ไมไดมาประชุมก็ได  
 บทบัญญัติในวรรคสองมิใหนํามาใชบังคับในกรณีมีเหตุจําเปนเรงดวนซึ่งประธานกรรมการ จะนัด
ประชุมเปนอยางอ่ืนก็ได  
 มาตรา 81 ประธานกรรมการมีอํานาจหนาที่ดําเนินการประชุม และเพื่อรักษา ความเรียบรอยใน
การประชุม ใหประธานมีอํานาจออกคําสั่งใด ๆ ตามความจําเปนได  
 ถาประธานกรรมการไมอยูในที่ประชุมหรือไมสามารถปฏิบัติหนาที่ไดใหรองประธาน กรรมการทํา
หนาที่แทน ถาไมมีรองประธานกรรมการหรือมีแตไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได ใหกรรมการที่มาประชุมเลือก
กรรมการคนหนึ่งขึ้นทําหนาที่แทน  
 ในกรณีที่ประธานกรรมการมีหนาที่ตองดําเนินการใด ๆ นอกจากการดําเนินการประชุม ใหนํา
ความในวรรคสองมาใชบังคับโดยอนุโลม  
 มาตรา 82 การลงมติของที่ประชุมใหถือเสียงขางมาก  
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 กรรมการคนหนึ่งใหมีหนึ่งเสียงในการลงคะแนน ถาคะแนนเสียงเทากันใหประธาน ในที่ประชุม
ออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเปนเสียงชี้ขาด  
 เรื่องใดถาไมมีผูคัดคาน ใหประธานถามท่ีประชุมวามีผูเห็นเปนอยางอ่ืนหรือไม เมื่อไมมี ผูเห็นเปน
อยางอ่ืน ใหถือวาที่ประชุมลงมติเห็นชอบในเรื่องนั้น  
 มาตรา 83 ในการประชุมตองมีรายงานการประชุมเปนหนังสือ  
 ถามีความเห็นแยงใหบันทึกความเห็นแยงพรอมทั้งเหตุผลไวในรายงานการประชุม และถา
กรรมการฝายขางนอยเสนอความเห็นแยงเปนหนังสือก็ใหบันทึกความเห็นแยงนั้นไวดวย  
 มาตรา 84 คําวินิจฉัยของคณะกรรมการวินิจฉัยขอพิพาทตองมีลายมือชื่อของกรรมการ ที่วินิจฉัย
เรื่องนั้น  
 ถากรรมการคนใดมีความเห็นแยง ใหมีสิทธิทําความเห็นแยงของตนรวมไวในคําวินิจฉัยได 
 

3.2 ขั้นตอนและวิธกีารปฏิบัติงานตั้งแตเร่ิมตนจนสิ้นสุดกระบวนการ 
 

ในการจัดประชุมและรายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะ  คณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร  มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี จากภาระงานที่ไดรับมอบหมาย ผูเขียนไดเลือกงานการจัดประชุม
และรายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะ  คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร โดยจัดทําขั้นตอน
เปน Flow Chart ซึ่งมีข้ันตอนการปฏิบัติงานตั้งแตเริ่มตนจนสิ้นสุดกระบวนการ  ดังนี้ 
 

จากภาระหนาที่ที่ไดรับมอบหมายดังกลาวขางตน ผูเขียนไดเลือกเอาการจัดประชุมและรายงานการ
ประชุมคณะกรรมการประจําคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี มาเขียนคูมือการ
ปฏิบัติงาน โดยมี Flow Chart ดังนี ้
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ภาพที่ 4 ขั้นตอนการจัดประชุมและรายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะ 

ขั้นตอนเตรียมการ 

กอนการประชมุ 

คณบด/ีรองคณบดีกําหนดวันเวลาประชุม 

และระเบียบวาระการประชุม 

เจาหนาที่ตรวจสอบตารางการใช 
หองประชุม และจองหองประชุม 

รวบรวมเนื้อหาตามระเบียบวาระ 

จากสาขาวิชา/ผูเกี่ยวของ 
 

จัดทําระเบียบวาระการประชุม 

เริ่มตน 

A 

ฝายการเงนิของคณะฯ 

ขออนุมัติยืมเงิน เพื่อเปนคาเบี้ยประชุม 

สําหรับผูทรงคณุวุฒิ 

เชิญประชุม โดยการทําหนังสือ 

เชิญประชุมพรอมระเบียบวาระการประชุม 

แกไข 

ถูกตอง 

ไมถูกตอง คณบด/ีรองคณบดี ตรวจสอบเนื้อหา 

ตามวาระการประชุม 

เตรียมอาหารวาง และเครื่องดื่ม 
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ภาพที่ 4  (ตอ) ขั้นตอนการจัดประชุมและรายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะ 

 
 
 

A 

ขั้นตอน 

การดําเนินการประชุม ตรวจสอบความพรอมกอนการประชุม 

จดรายงานการประชุม 

สรุปรายงานการประชุม 
ขั้นตอนการดําเนินการ 

หลังการประชุม 

คณบด/ีรองคณบดีตรวจสอบ 

รายงานการประชุม 
แกไข 

ถูกตอง 

ไมถูกตอง 

จัดทํารายงานการประชุม 

สิ้นสุด 

แกไข 

ถูกตอง 

ไมถูกตอง เสนอคณะกรรมการตรวจสอบ 

และรับรองรายงานการประชุม 

เสนอคณบดี/รองคณบดีลงนาม 

ในฐานะผูตรวจรายงานการประชุม 

จัดเก็บรายงานการประชุมเขาแฟม 
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ขั้นตอนการจัดประชุมและรายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะ คณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุร ี
 
ที ่ กระบวนการ รายละเอียดงาน 

1. กอนการประชุม  
 1.1 กําหนดวัน เวลาประชุม 

และระเบียบวาระการประชุม 
1.1.1 คณบดีและรองคณบดีกําหนดวัตถุประสงคของการ
ประชุม เพื่อนําเรื่องที่จะประชุมเขาระเบียบวาระการ
ประชุม 
1.1.2 เรียนเชิญผูทรงคุณวุฒิและคณะกรรมการประชุม 
(สอบถามทางโทรศัพท) โดยในวันที่ผูทรงคุณวุฒิและ
คณะกรรมการ ประธานที่ประชุมไมติดภารกิจใดๆ 

 1.2 ตรวจสอบตารางการใชหอง
ประชุม และจองหองประชุม 

1.2.1 เจาหนาที่ตรวจสอบตารางการใชหองประชุม พรอม
ดําเนินการจองหองประชุม  

 1.3 ประสานฝายการเงินของ
คณะฯ ทําเรื่องขออนุมัติยืมเงิน  

1.3.1 ประสานงานกับฝายการเงินของคณะฯ ทําเรื่องขอ
อนุมัติยืมเงิน โดยดําเนินการผานระบบการเงินของ
มหาวิทยาลัย (MIS) เพื่อสํารองจายเปนคาเบี้ยประชุม
สําหรับผูทรงคุณวุฒ ิ

 1.4 รวบรวมเนื้อหาตามระเบียบ
วาระจากสาขาวิชา/ผูเกี่ยวของ 

1.4.1 ประสานรับเรื่องจากสาขาวิชา/ผูเกี่ยวของ เพื่อ
รวบรวมเนื้อหาบรรจุเขาวาระการประชุม 

 1.5 ผูบังคับบัญชาตรวจสอบ
เนื้อหาตามวาระการประชุม 

1.5.1 นําเสนอคณบดี/รองคณบดี พิจารณาตรวจสอบ
เนื้อหา จัดลําดับความสําคัญของเรื่องที่จะเสนอ โดย
เรียงลําดับความสําคัญของเรื่องตามวาระการประชุม 

 1.6 เชิญประชุม พรอมแนบ
ระเบียบวาระการประชุม 

1.6.1 จัดทําหนังสือเชิญประชุม แจงกําหนดวัน เวลา และ
สถานที่จัดการประชุม พรอมแนบระเบียบวาระการประชุม
ใหผูที่เขาประชุมทราบ 
1.6.2 จัดสงหนังสือเชิญประชุมไปยังคณะกรรมการฯ ทาง
จดหมายอิเลคทรอนิกส (e-mail) และไปรษณียดวนพิเศษ 
(สําหรับผูทรงคุณวุฒิ) 

 1.7 จัดทําระเบียบวาระการ
ประชุม 

1.7.1 จัดทําระเบียบวาระการประชุม โดยมีองคประกอบ
ดังนี้ 
      - ระเบียบวาระการประชุม.... 
      - ครั้งที่ ...../...(พ.ศ.).... 
      - ณ (สถานที่) 
      - ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องที่ประธานแจงใหทราบ 
      - ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
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        - ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุม 
ครั้งที่แลว 
      - ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
      - ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องอื่นๆ 
1.7.2 จัดเตรียมเอกสารการประชุมอ่ืนๆ (ถามี) 

 1.8 อาหารวาง และเครื่องดื่ม 1.8.1 แจงเจาหนาที่ผู เกี่ยวของจัดหาอาหารวางและ
เครื่องดื่ม  

2. การดําเนินการประชุม  
 2.1 ตรวจสอบความพรอมกอน

การประชุม  
 

2.1.1 หองประชุม จะตองสะอาด โดยใชหลัก 5ส จัดเตรียม
โตะ เกาอ้ี ผูเขาประชุมมีความสะดวกในการลุก-นั่ง  
2.1.2 อุปกรณโสตทัศนูปกรณ เครื่องเสียง และไมโครโฟน 
อยูในสภาพพรอมใชงาน ผูเขาประชุมสามารถมองเห็นและ
ไดยินเสียงอยางชัดเจนทั่วถึง 
2.1.3 นําไฟลเนื้อหาตามระเบียบวาระการประชุมบันทึกลง
เครื่องคอมพิวเตอรในหองประชุม (ถามี) 
2.1.4 จัดบริการอาหารวางและเครื่องดื่มใหแกผูเขาประชุม 

 2.2 จดรายงานการประชุม 2.2.1 จดบันทึกรายละเอียดของการประชุม โดยจดยอเรื่อง
ที่พิจารณา และยอคําพูดเฉพาะที่เปนประเด็นสําคัญเพื่อจะ
นําไปสูมติของที่ประชุม และจะตองจดมติของที่ประชุมดวย 
2.2.2 ใชเครื่องบันทึกเสียงบันทึกการประชุมเพื่อลดความ
ผิดพลาดในการบันทึกขอมูลสําคัญ 
2.2.3 ในกรณีที่ประธานไมไดสรุปมติที่ประชุมปดทาย อาจ
ขอความชัดเจนจากประธานในเรื่องมติของที่ประชุมในแต
ละระเบียบวาระ กอนเริ่มระเบียบวาระตอไป  เพื่อใหไดมติ
ที่ถูกตองไปใชในการจัดทํารายงานการประชุม 
2.2.4 เมื่อเลิกประชุม กดปดเครื่องบันทึกเสียงใหเรียบรอย 
หลังจากนั้นไปขอขอมูลที่ผูเขารวมประชุมมีเสนอขอมูลตอที่
ประชุม เพื่อเปนขอมูลสําหรับการเขียนรายงานการประชุม
ตอไป 

 
 
 
 
 
 
 



20 

 

 
ที ่ กระบวนการ รายละเอียดงาน 

3. หลังการประชุม  
 3.1 สรุปรายงานการประชุม 3.1.1 นํารายงานการประชุมที่จดลงในกระดาษมาพิมพใส

เครื่องคอมพิวเตอรดวยตนเอง พรอมนําขอมูลที่ไดจากการ
ประชุมมาประกอบการเขียนรายงานการประชุม  
3.1.2 ระเบียบวาระการประชุมใดที่อภิปรายกันแลวไม
แนใจ หรือฟงไมทัน ใหนําเครื่องบันทึกเสียงมาเปดฟงเพื่อ
ความชัดเจน และเพ่ือความถูกตองตรงประเด็น 

 3.2 ผูบังคับบัญชาตรวจสอบ
รายงานการประชุม 

3.2.1 เมื่อพิมพรายงานการประชุมเสร็จเรียบรอยแลว 
นําสงใหคณบดี/รองคณบดี พิจารณาตรวจสอบความ
ถูกตอง 
      - กรณีไมเห็นชอบ ใหนํามาปรับปรุงแกไขตาม
ขอเสนอแนะ 

      - กรณีเห็นชอบใหจัดทํารางรายงานการประชุมตอไป 
 3.3 จัดทํารายงานการประชุม  3.3.1 จัดทํารายงานการประชุม โดยมรีายละเอียด ดังนี้ 

      - รายงานการประชุม…….. 
      - ครั้งที่ ..../…(พ.ศ.).... 
      - เมือ่วัน................ 
      - ณ (สถานที่) 
      - ผูมาประชุม 
      - ผูไมมาประชุม (ถามี) 
      - ผูเขารวมประชุม (ถามี) 
      - เริ่มประชุมเวลา 
      - ขอความ 
      - เลิกประชุมเวลา  
      - ผูจดรายงานการประชุม 

 3.4 สงรายงานการประชุมให
คณะกรรมการพิจารณารับรอง 

3.4.1 เมื่อดําเนินการแกไขรายงานการประชุมตามที่
คณบดี/รองคณบดี ตรวจสอบเรียบรอยแลว จึงสงเวียน
รายงานการประชุมดังกลาวใหคณะกรรมการพิจารณา
รับทราบทางจดหมายอิเลคทรอนิกส (e-mail) โดยขอให
พิจารณาภายในกําหนดเวลา 3-5 วัน หากพนกําหนดแลว
จะถือวารับรองรายงานการประชุมครั้งนั้นๆ 
3.4.2 เมื่อกรรมการมีการแกไขรายงานการประชุม จะตอบ
กลับเปนจดหมายอิเลคทรอนิกส (e-mail) มายังคณะเพื่อ
แกไข 
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  3.4.3 เมื่อแกไขเสร็จเรียบรอย จะพิมพเอกสารนําเสนอให

คณบดี/รองคณบดีลงนาม ในฐานะผูตรวจรายงานการ
ประชุม 

 3.5 จัดเก็บรายงานการประชุม 3.5.1 จัดเก็บเอกสารายงานการประชุมเขาแฟมเพื่อ
นําไปใชประกอบการประชุมในคราวถัดไป 
3.5.2 หากการดําเนินการเพื่อใหที่ประชุมรับรองรายงาน
การประชุมในที่ประชุม มีผูขอแกไขอีก จะตองแกไขตามที่มี
ผูรองขอ และนําไปแกไขในระเบียบวาระการประชุม เรื่อง 
รับรองรายงานการประชุมครั้งตอไป 

 

3.3 เงื่อนไข/ขอสังเกต/ขอควรระวัง/สิ่งที่ควรคํานึงในการปฏิบัต ิ

 3.3.1 เงื่อนไขในการจัดประชุมและรายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะ  คณะมนุษยศาสตร
และสังคมศาสตร 
 1) เปนผูฟงที่ดี การที่จะจดและจัดทํารายงานการประชุมไดอยางถูกตองครบถวน           ตรง
ประเด็น และเก็บสาระสําคัญของเรื่องที่มีการประชุมได ตองเปนผูฟงที่ดี ฟงอยางจับประเด็น     รูประเด็น 
รูเทาทันในสิ่งที่กําลังประชุมกันอยูนั้น ตองฟงอยางตอเนื่องและติดตามไปโดยไมขาดตกบกพรองในประเด็น
ของเรื่อง 
 2) เปนผูทําการบานกอนเขาประชุม นับเปนเงื่อนไขที่สําคัญที่สุด การทําการบานกอนเขาประชุม คือ 
การอานเรื่องในระเบียบวาระการประชุม ศึกษาถึงเรื่องที่จะตองประชุมนั้นวา มีประเด็นในการพิจารณา
อยางไร ขอเท็จจริงเปนอยางไร มีขอกฎหมายกําหนดแนวทางปฏิบัติไวเพียงใดหรือไม เคยมีกรณีตัวอยางที่
สามารถเทียบเคียงกับเรื่องที่นําเสนอครั้งนี้หรือไม การศึกษาหรือการทําการบานลวงหนากอนเขาประชุมจะ
ชวยทําใหเขาใจเรื่องไดงาย และไมตองออกแรงมากในการฟงหรือในการติดตามเทาๆ กับที่จะระลึกรู
ตลอดเวลาวาขณะนี้กําลังพดูจากันอยูในประเด็นที่จะตองใหความสําคัญหรือไมดวย 
 3) เปนผูมีสมาธิดีตลอดการประชุม สมาธิที่ดีจะชวยทําใหเกิดความเขาใจและติดตามเรื่องราวของการ
ประชุมไดอยางตอเนื่องประกอบกับถาหากไดทําการบานลวงหนามาดวย การจดและจัดทําบันทึกรายงานการ
ประชุมก็จะไมใชปญหาอีกตอไป 
 4) เปนผูมีทักษะในการสรุปความที่ดี ถึงแมจะเปนผูฟงที่ดี มีสมาธิ และทําการบานกอนเขาประชุม
ครบถวนตามคุณสมบัติอันพึงประสงคทุกประการแลวก็ตาม แตคุณสมบัติที่ขาดไมไดดวยประการหนึ่งคือ การ
เปนผูมีทักษะในการสรุปความที่ดี ใชภาษาในการเรียบเรียงที่ดี จึงทําใหรายงานการประชุมนั้นออกมาเปน
บันทึกรายงานที่ดีได 
 
 3.3.2 ขอสังเกตในการจัดประชุมและรายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะ  คณะ
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
 การจัดประชุมจะตองเปนไปตามลําดับ สําหรับเรื่องใดจะจัดไววาระใด หรือหากมีหลายเรื่องจะจัด
เรื่องใดไวกอนหรือหลังนั้น ผูปฏิบัติงานดานการประชุมจะตองพิจารณารายละเอียดตามเรื่องนั้นๆ อยาง
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รอบคอบ ฉะนั้นการใชความรูและประสบการณในการพิจารณา   บางเรื่อง อาจจะไมมีเอกสารหรือขอมูลเดิม 
กฎ ระเบียบ ขอบังคับที่ใชอางอิงควรศึกษาและแนบรายละเอียดมาดวย จึงเปนสิ่งสําคัญและถือเปนหนาที่ที่
จะตองทําความเขาใจเรื่องและวาระการประชุมดังกลาว  
  
 3.3.3 ขอควรระวังในการจัดประชุมและรายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะ  คณะ
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
 1) ควรตรวจสอบพื้นที่บันทึกไฟลเสียง แบตเตอรี่/ถานชารจเครื่องบันทึกเสียงใหเพียงพอสําหรับการ
บันทึกเสียงตลอดการประชุม 
 2) ควรจัดสงหนังสือเชิญประชุมพรอมระเบียบวาระการประชุมลวงหนาอยางนอย 7 วัน 
 3) ควรจัดระเบียบวาระใหเหมาะสมกับระยะเวลาการประชุม ซึ่งระยะเวลาการประชุมที่จะใหไดผลดี 
ควรใชระยะเวลาไมเกิน 2 ชั่วโมง 
 4) ควรจัดลําดับเรื่องวาเรื่องใดขึ้นกอนหลัง โดยดูจากความสําคัญ ตามลําดับกอนหลัง โดยพิจารณา
จากเรื่องดวนและสําคัญกอนเปนอันดับแรก 
 5) ควรใชคําตามที่กําหนดในระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 
 

 การใชคําตามระเบียบฯ คําที่ไมควรใช  
 รายงานการประชุม บันทึกการประชุม  
 เมื่อวันที ่ วันที ่  
 ผูมาประชุม ผูเขาประชุม/ผูเขารวม 

ประชุม 
 

 เริ่มประชุมเวลา เปดประชุมเวลา  
 เลิกประชุมเวลา ปดประชุมเวลา  
 ผูจดรายงานการประชุม ผูบันทึกรายงานการประชุม  
 ระเบียบวาระการประชุม วาระการประชุม  
 

 6) การใชคํายอ ในการเขียนครั้งแรกใหเขียนชื่อเต็ม ตามดวยวงเล็บยอ จากนั้นในการอางถึงสวนตอไป
จึงใชคํายอ 
 7) การใชคําศัพทภาษาอังกฤษ กรณีมีคําศัพทภาษาอังกฤษใหพิมพภาษาไทยกอน ตามดวยวงเล็บ
ภาษาอังกฤษ เพื่อใหเกิดความเขาใจและชัดเจนมากขึ้น 
 8) กรณีไมมีการกําหนดการประชุมครั้งตอไป หรือมีระยะหางจากการประชุมครั้งหนามาก ควรสง
รายงานการประชุมไปใหคณะกรรมการพิจารณารับรองโดยการแจงเวียนภายในระยะเวลาที่กําหนด 
 
 3.3.4 สิ่งท่ีควรคํานึงถึงในการปฏิบัติ การจัดประชุมและรายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะ 
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

1) รูปแบบรายงานการประชุมตองถูกตอง แมรูปแบบรายงานการประชุมจะมีรายละเอียดที่แตกตาง
กันไปบาง แตหลักใหญรูปแบบรายงานการประชุมจะตองเปนไปตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยงาน
สารบรรณ พ.ศ.2526 ขอ 25 
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2) การใชภาษาเรียบเรียงรายงานการประชุมตองใชภาษาที่สั้นกระชับแตไดใจความสมบูรณ และใช
ภาษาแบบแผนเทานั้น 

3) การจดรายงานการประชุมตองคํานึงถึงความถูกตอง เที่ยงตรง และชัดเจน จะตองจดใหไดความ
ในประเด็นสําคัญ คือ ใคร ทําอะไร ที่ไหน เมื่อไร อยางไร และ/หรือ เพราะอะไร โดยเฉพาะความเห็นในที่
ประชุม ควรสรุปประเด็นสําคัญใหครบถวนและที่ประชุมไดมอบหมายใหใครทําอะไร ดําเนินการเมื่อไร ใน
ระยะเวลาเทาใด จําเปนตองจดอยางละเอียด 

 ที่ประชุมสามารถที่จะมีมติหรือขอใหทุกคนที่เปนผูมาประชุม หรือผูมีหนาที่เกี่ยวของ (แมไมมา
ประชุม) ดําเนินการหรือมีหนาที่รับผิดชอบเรื่องใดเรื่องหนึ่งได หากแตภาษาที่ใชในการบันทึกรายงานการ
ประชุมจะแตกตางกันไป กลาวคือ  

 หากที่ประชุมหรือประธานมอบหมายใหกรรมการ หรือสมาชิกของที่ประชุมไปดําเนินการ จะใช
คําวา “มอบ”  แตถาประธานเปนผูมอบใหคนนั้นดําเนินการ นิยมใชคา “ประธานขอให...รับไปดําเนินการ”  
หรือ “ประธานมอบหมายให...”  แตถาผูรับดําเนินการเอง จะใชภาษาวา  “(ระบุชื่อหรือตําแหนง)รับไป
ดําเนินการ...” 

4) การใชคํา “มติที่ประชุม”  จะใชคํานี้ในกรณีที่ไดมีการพิจารณาแสดงความคิดเห็นและอภิปราย
รวมกัน จนไดขอตกลงรวมกันในเรื่องนั้นๆ จึงใช “มติที่ประชุม”  หากไมมีขอตกลงรวมกันจะใชคํานี้ไมได ยิ่ง
ถาเรื่องประชุมยังไมสิ้นสุดตองมีการพิจารณาในการประชุมครั้งตอไปในประเด็นนั้นอีก จะยังสรุปเปนมติไมได 

 อนึ่ง เมื่อที่ประชุมมีมติแลว การบันทึกการประชุมจะไมบันทึกเนื้อความอื่นอีก เชน ประธานไม
ขัดของ....  เลขานุการเสนออีกวา... มีผูแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมวา... ฯลฯ  เมื่อเขียนมติแลวการบันทึกการ
ประชุมจะข้ึนเรื่องใหม หรือระเบียบวาระใหมเลย 
 
3.4 แนวคิดในการจัดประชุมและรายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะ คณะ
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร/งานวิจัยที่เกี่ยวของ 
 
 3.4.1 แนวคิดในการจัดประชุมและรายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะ คณะมนุษยศาสตร
และสังคมศาสตร 

ในการศึกษาการจัดประชุมและรายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะ  คณะมนุษยศาสตร
และสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ใชแนวคิดการจดรายงานการประชุม ตามระเบียบสํานัก
นายกรัฐมนตรีวาดวยงานสารบรรณ พ.ศ.2526  และฉบับแกไข พ.ศ.2539  ขอ 1.9  และขอ 25 

 
 ความหมายของการประชุมและบุคคลที่เกี่ยวของในการประชุม 

 การประชุมคือ การที่บุคคลกลุมหนึ่งซึ่งมีความเกี่ยวของในการดําเนินงานมารวมปรึกษาหารือกัน
ดวยวัตถุประสงคเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู ความคิด ปรึกษาหารือ รับทราบขอเท็จจริง ขอแนะนํารวมกัน ซึ่งมี
บุคคลที่เก่ียวของในการประชุม ดังนี้ 

1.1 ประธาน คือ ผูทําหนาที่ควบคุมการประชุมทั้งหมด โดยมีหนาที่ดังนี ้
 1) ควบคุมการประชุมใหดําเนินไปดวยความเรียบรอยและบรรลุตามวัตถุประสงคและ
เปดโอกาสใหผูเขารวมประชุมไดแสดงความคิดเห็น 
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 2) จัดเตรียมระเบียบวาระการประชุมรวมกับเลขานุการ และติดตอกําหนดนัดหมายการ
ประชุม 
 3) เปนผูเปดการประชุม พักหรือเลื่อน และปดการประชุม 
 4) ตัดสินชี้ขาดประเด็นปญหาในที่ประชุม 
 1.2 รองประธาน คือ ผูปฏิบัติหนาที่แทนประธานในกรณีประธานไมสามารถปฏิบัติหนาที่
หรือไมสามารถเขาประชุมได 
  1.3 กรรมการ คือ สมาชิกผูเขาประชุม มีสิทธิ์แสดงความคิดเห็น กรรมการตองอานระเบียบ
วาระการประชุมเพื่อเตรียมขอคิดเห็นและขอเสนอแนะ 
 1.4 เลขานุการ คือ ผูทําหนาที่จัดระเบียบวาระการประชุม เตรียมสถานที่ และอุปกรณใน
การลงทะเบียนและในการประชุม จดบันทึกการประชุมและจัดทํารายงานการประชุม รวมทั้งการอํานวยความ
สะดวกตางๆ  
 
  การจัดเตรียมสถานที่ประชุม 
  การจัดเตรียมสถานที่ประชุมมีความสําคัญตอการประชุมมาก ฝายเลขานุการหรือผูไดรับ
มอบหมาย มีหนาที่เตรียมความพรอม เพื่อใหการประชุมดําเนินไปดวยความเรียบรอยและประสบผลสําเร็จ
ตามวัตถุประสงค การจัดสถานที่อยางเหมาะสมมีสวนเอื้ออํานวยใหเกิดการสื่อสารอยางมีประสิทธิภาพ   การ
เตรียมการจัดเตรียมสถานที่ประชุมในการประชุมแตละครั้งอาจจะแตกตางกัน เชน จํานวนผูเขาประชุม 
ลักษณะการประชุม วัตถุประสงคของการประชุม เลขานุการหรือผูรับมอบหมาย มีหนาที่ศึกษาขอมูลเบื้องตน
ของการประชุม เชน จะประชุมเรื่องอะไร มีระเบียบวาระการประชุมอะไรบาง (เพื่อจัดเตรียมขอมูลและ
เอกสารประกอบ) ผูเขาประชุมคือใครบาง ทั้งนี้เพื่อจัดเตรียมหองประชุมใหเหมาะสม ตรวจสอบวัสดุอุปกรณ
ใหเรียบรอย เชน โตะ  เกาอี้  ความสะอาด  แสงสวาง  ไฟฟา  เครื่องปรับอากาศ  เครื่องเสียง  ไมโครโฟน  
เครื่องคอมพิวเตอร  เครื่องโปรเจคเตอร  และจะตองมีปฏิทินไวในหองประชุมดวยเพื่อความสะดวกในการนัด
หมายการประชุมครั้งตอไป 
 
  การเลือกหองประชุม 
  การเลือกหองประชุมจะตองเลือกใหเหมาะสมกับขนาดของกลุมและความจุเพียงพอ สําหรับผูเขา
ประชุม ควรมีประตูทางเขาออกเพียงทางเดียวเพื่อปองกันการรบกวนขณะที่มีผูเดินผาน และหองประชุมควร
เปนหองที่ผูเขาประชุมทุกคนสามารถมองเห็น และไดยินเสียงซึ่งกันและกันไดอยางชัดเจน และที่สําคัญโตะ
ของเลขานุการหรือผูจดรายงานการประชุมควรจะอยูในตําแหนงที่มองเห็นผูเขารวมประชุมไดทั้งหมด และ
สะดวกในการเขาออกหองประชุมเพื่อรับสงขาวสารโดยไมรบกวนที่ประชุม 
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  การจัดโตะประชุม 
  การจัดโตะประชุมเพื่อใหเกิดความสะดวกในการนั่งประชุม และเพื่อใหผูเขารวมประชุมทุกคน
สามารถมองเห็นทั้งประธาน รองประธาน และเลขานุการ รวมถึงผูเขารวมประชุมทุกคน การจัดตะประชุมมี
หลายรูปแบบ แตแบบที่เปนที่นิยมใชกันในการจัดประชุม มีดังนี ้

 
 

ภาพที่ 5  การจัดโตะแบบตัวอักษรไอในภาษาอังกฤษ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 6  การจัดโตะแบบตัวอักษรยูในภาษาอังกฤษ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 7  การจัดโตะแบบตัวอักษรทีในภาษาอังกฤษ 
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ภาพที่ 8  การจัดโตะแบบตัวอักษรโอในภาษาอังกฤษ 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 9 การจัดโตะแบบเกือกมา 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 10  การจัดโตะแบบรูปครึ่งวงกลม 
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ภาพที่ 11  การจัดโตะแบบรูปสี่เหลี่ยม 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที่ 12  การจัดโตะแบบชั้นเรียน 

 การจัดทําระเบียบวาระการประชุม 
 ระเบียบวาระ หมายความวา ลําดับรายงานที่กําหนดไวเสนอท่ีประชุม 
 ระเบียบวาระการประชุม หมายถึง เรื่องที่นํามาปรึกษาหารือกันในที่ประชุมโดยเรียงหัวเรื่อง
ตามลําดับความสําคัญ หรือความสนใจเรื่องที่จะประชุม 
 ระเบียบวาระการประชุม เปรียบเสมือนหัวใจของการประชุม เพราะเปนสิ่งสําคัญที่จะกอใหเกิด
การประชุม เพื่อใหไดมาซึ่งความคิดเห็นหรือขอตกลงรวมกัน เปนอํานาจของประธานในทางปฏิบัติเลขานุการ
มักไดรับมอบอํานาจใหบรรจุเรื่องที่จะเสนอเพื่อพิจารณาเขาเปนระเบียบวาระการประชุม และนําเรื่องที่บรรจุ
ในวาระใหประธานตรวจสอบความถูกตองอีกครั้งหนึ่ง 
 
 รูปแบบของระเบียบวาระการประชุม 
 ตามคําอธิบาย รายงานการประชุม ของระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยงาน      สารบรรณ 
พ.ศ.2526  ขอ 1.9 อธิบายวา ขอความ ใหบันทึกขอความที่ประชุมโดยเริ่มดวยประธานกลาวเปดประชุม และ
เรื่องท่ีประชุม กับมติท่ีประชุมหรือขอสรุปของที่ประชุมในแตละเรื่อง ประกอบดวย 
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 ระเบียบวาระที่ 1  เรื่องที่ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ โดยประธานอาจแจงใหที่ประชุมทราบ
ถึงเหตุผลที่จัดประชุม หรือมีเรื่องอื่นใดที่เห็นวาเปนประโยชนและที่ประชุมควรรับทราบ เชน เรื่องการ
ประกวดสํานักงานดีเดนประจําป หรือแนะนําบุคลากรที่เขามาทํางานใหม เปนตน 
 ระเบียบวาระที่ 2  รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แลว ซึ่งควรจะตองระบุวาเปนรายงานการ
ประชุมครั้งที่เทาไร พรอมทั้งวัน เดือน ป ดวย การรับรองรายงานการประชุมนั้น ปกติรายงานการประชุมจะ
แจกใหกรรมการหรือสมาชิกในที่ประชุมไดทบทวนลวงหนา หากกรรมการหรือสมาชิกพบวามีสิ่งใดซึ่งมิได
เปนไปตามขอตกลงของที่ประชุมครั้งที่แลว ก็สามารถทักทวงเพื่อแกไขได แตมิใชการนําเรื่องที่ตกลงกัน แลว
มาอภิปรายใหม 
 ระเบียบวาระที่ 3  เรื่องสืบเนื่อง  หนังสือเวียนสํานักนายกรัฐมนตรีใหใชคําวา “เรื่องแจงเพื่อ
ทราบ”  ไดแก เรื่องท่ีคางพิจารณาจากการประชุมครั้งที่แลว ซึ่งอาจมีสาเหตุจาก การตองเลื่อนการประชุมมา
เปนครั้งนี้ หรือเปนเรื่องที่มีผูไดรับมอบหมายจากที่ประชุมใหไป ดําเนินการ และนํามารายงานตอที่ประชุม 
 ระเบียบวาระที่ 4  เรื่องเสนอเพื่อทราบ ไดแก อาจจะเปนเรื่องเกี่ยวกับนโยบาย ระเบียบ ขอ
ปฏิบัติที่เกี่ยวของกับบุคลากร จึงจําเปนตองแจงใหคณะกรรมการและผูทรงคุณวุฒิทราบในทีป่ระชุม 
 ระเบียบวาระที่ 5  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา  ไดแก เรื่องที่เปนหัวขอสําคัญที่ตองจัดใหมีการ
ประชุมขึ้น เชน การแตงตั้งคณะกรรมการประชุมวิชาการนานาชาติ  
 ระเบียบวาระที่ 6  เรื่องอื่นๆ (ถามี)  บางครั้งอาจมีเรื่องที่กรรมการหรือสมาชิกตองการแจงใหที่
ประชุมทราบ โดยไมเกี่ยวของกับวัตถุประสงคของการประชุม หรืออาจจะเปนเรื่องที่ไมสามารถบรรจุใน
ระเบียบวาระการประชุมไดทัน ก็จะนํามาเสนอในวาระเรื่องอ่ืนๆ  
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รูปแบบระเบียบวาระการประชุม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 13  รูปแบบระเบียบวาระการประชุม 
 
 
 
 

 
ระเบียบวาระการประชุม.......................................... 

ครั้งท่ี................. 
วันที.่.................................................... 

ณ............................................... 
............................. 

 
ระเบียบวาระที่ 1   เรื่องที่ประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ  
  1.1 ...................................................................... 
  1.2 ...................................................................... 
 

ระเบียบวาระที่ 2   รับรองรายงานการประชุมครั้งท่ี………. 
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ระเบียบวาระที่ 3   เรื่องสืบเนื่องจากครั้งท่ีแลว  
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ระเบียบวาระที่ 4   เรื่องเสนอเพื่อทราบ  
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ระเบียบวาระที่ 5  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา   
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ระเบียบวาระที่ 6   เรื่องอื่นๆ (ถามี)   
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...................................................................................................................................................... 
 



30 

 

  การเขียนจดหมายเชิญประชุม 
  การประชุมแตละครั้งเลขานุการตองมีหนาที่ทําจดหมายเชิญประชุมเพื่อนัดหมายคณะกรรมการ 
ผูทรงคุณวุฒิ และสมาชิก หรือผูที่มีสวนไดสวนเกี่ยวของกับการประชุมของหนวยงานนั้นๆ  ผูเขาประชุมจะได
ทราบวา จะมีการประชุม เรื่องอะไร วันใด เวลาใด มีระเบียบวาระการประชุมอะไรบาง เพื่อผูเขาประชุมจะได
เตรียมตัวหาขอมูลตาง ๆ มาเสนอแกท่ีประชุม 
  การเขียนจดหมายเชิญประชุม มีหลักการเขียน ดังนี้ 

1. จดหมายเชิญประชุมควรสงลวงหนาใหผูเขารวมประชุมทราบลวงหนาอยางนอย 7 วัน กอน
การประชุม เพื่อใหเตรียมตัวเขาประชุม หรือหากมีธุระจะไดแจงใหหนวยงานทราบ 

2. แจงเรื่องท่ีจะประชุม วัน เวลา สถานที่ พรอมทั้งระเบียบวาระการประชุมใหชัดเจน 
3. ใชสํานวนภาษาที่ชัดเจน รัดกุม และไดใจความ ไมเขียนเยิ่นเยอ วกวน เพราะจะทําใหผูอาน

เขาใจความหมายไมถูกตอง 
4. การเขียนจดหมายเชิญประชุม อาจจะเขียนระเบียบวาระการประชุมลงไปในจดหมายเชิญ

ประชุม หรือแยกระเบียบวาระการประชุมอีกแผนตางหากก็ได 
  โดยทั่วไปการเขียนจดหมายเชิญประชุม ยอหนาแรกจะแจงวาผูมีอํานาจ เชน ประธาน คณบดี 
ผูอํานวยการ ฯลฯ ตองการนัดประชุมเรื่องอะไร ครั้งที่เทาไร เมื่อไร ที่ไหน  ยอหนาถัดมาจะแจงหัวขอประชุม
หรือระเบียบวาระการประชุม  และยอหนาสุดทายจะเชิญใหผูเขาประชุมไปประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ที่
กําหนด 
 
  การจัดทํารายงานการประชุม 
  ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยงานสารบรรณ พ.ศ.2526  ขอ 25 ใหความหมายของคํา
วา “รายงานการประชุม” ไววา การบันทึกความคิดเห็นของผูมาประชุม ผูรวมประชุม และมติของที่ประชุมไว
เปนหลักฐาน ดังนี้ 

1. รายงานการประชุม ใหลงชื่อคณะที่ประชุมหรือชื่อการประชุมนั้น 
2. ครั้งท่ี  ใหลงครั้งที่ประชุมเปนรายป โดยเริ่มจากเลข 1 เรียงเปนลําดับไปจนสิ้นปปฏิทิน ทับ

เลขปพุทธศักราชที่ประชุม เมื่อขึ้นปปฏิทินใหมใหเริ่มครั้งที่ 1 เรียงไปตามลําดับ 
3. เมื่อ  ใหลงวันเดือนปที่ประชุม โดยลงวันที่พรอมตัวเลขของวันที่ ชื่อเต็มของเดือน และ

ตัวเลขของปพุทธศักราช 
4. ณ  ใหลงสถานที่ท่ีประชุม 
5. ผูมาประชุม  ใหลงชื่อและหรือตําแหนงของผูไดรับแตงตั้งเปนคณะกรรมการที่มาเขารวม

ประชุม 
6. ผูไมมาประชุม  ใหลงชื่อและหรือตําแหนงของผูที่ไมไดมาประชุม พรอมทั้งเหตุผล ที่ไม

สามารถมาเขารวมประชุมครั้งนัน้ๆ ได 
7. ผูเขารวมประชุม  ใหลงชื่อและหรือตําแหนงของผูที่มาประชุม และหนวยงานที่สังกัด 
8. เริ่มประชุมเวลา  ใหลงเวลาที่เริ่มประชุมทุกครั้ง 
9. ขอความ  ใหบันทึกขอความที่ประชุม โดยปกติใหเริ่มตนดวยประธานกลาวเปดประชุมกับมติ

หรือขอสรุปของที่ประชุมในแตละเรื่องประกอบดวยหัวขอ ดังนี้ 
- เรื่องท่ีประธานแจงใหที่ประชุมทราบ  
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- เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
- เรื่องสืบเนื่องจากครั้งที่แลว  
- เรื่องเสนอเพ่ือทราบ  
- เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา   
- เรื่องอ่ืนๆ (ถามี)   

10. เลิกประชุมเวลา  ใหลงเวลาที่เลิกประชุมทุกครั้ง 
11. ผูจดรายงานการประชุม  ใหเลขานุการหรือผูซึ่งไดรับการมอบหมายใหจดรายงานการ

ประชุม ลงลายมือชื่อ พรอมทั้งพิมพชื่อเต็มและนามสกุลไวใตลายมือชื่อในรายงานการประชุมครั้งนั้นดวย 
 ทั้งนี้ ในการจัดทํารายงานการประชุมอาจมีการเพิ่มเติมรายละเอียด “ผูตรวจรายงานการ
ประชุม”  ไวในรายงานการประชุม เพื่อเปนการกลั่นกรองความถูกตองอีกชั้นหนึ่ง ซึ่งเปนการปฏิบัติงานสาร
บรรณที่นอกเหนือไปจากที่กําหนดไวในระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 
 

รูปแบบรายงานการประชุม 
 

  ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยงานสารบรรณ พ.ศ.2526  ขอ 2.5  อธิบายรูปแบบการ
ประชุม แบบที่ 11 ทายระเบียบสํานักนายกฯ ดังนี้ 
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ภาพที่ 14  รูปแบบรายงานการประชุม 
 
 
  วิธีการจดรายงานการประชุม 
  ขณะที่มีการประชุม เลขานุการหรือผูที่ไดรับมอบหมายจะตองมีหนาที่จดบันทึกรายละเอียดของ
การประชุม ซึ่งจะมีการบันทึกขอมูลแบบใดนั้น ขึ้นอยูกับความเหมาะสมหรือความตองการของที่ประชุม
ตองการรายละเอียดของขอมูลมากนอยเพียงใด การบันทึกการประชุมสามารถทําได 3 วิธี คือ (ประวีณ ณ 
นคร, 2542 : หนา 162-163) 

1. จดละเอียดทุกคําพูด พรอมดวยมติของที่ประชุม  เปนการจดทุกคําพูดของผูเขารวมประชุม
ทุกคนโดยจดวาใครพูดพอยางไรคําตอคําตามคําพูด และถามีการแสดงกิริยาหรือกระทําการอยางใดแทนคําพูด
ก็จดแจงกิริยาหรือการกระทํานั้นไวในวงเล็บดวย เชน จดวา (ที่ประชุมปรบมือ)  หรือ (แสดงแผนผังประกอบ
คําอธิบาย) และจดมติที่ประชุมดวย การจดรายงานการประชุมวิธีนี้ นิยมใชในการประชุมสภาผูแทนราษฎร 
หรือสภาทองถิ่น 

 
รายงานการประชุม.......................................... 

ครั้งที่................. 
เมื่อวันที.่............................................ 

ณ............................................... 
............................. 

ผูมาประชุม 
ผูไมมาประชุม  
ผูเขารวมประชุม  
เริ่มประชุมเวลา 
                        
       (ขอความ)................................................................................................................................. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
เลิกประชุมเวลา  

..................................................... 
ผูจดรายงานการประชุม 

 
..................................................... 

ผูตรวจรายงานการประชุม 
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2. การจดยอเรื่องที่พิจารณา และยอคําพูดเฉพาะที่เปนประเด็นสําคัญอันนําไปสูมติของที่
ประชุม พรอมดวยมติของที่ประชุม เปนการจดวาที่ประชุมไดพิจารณาเรื่องใด โดยมีประเด็นที่พิจารณา
อยางไร มีผูอภิปรายในประเด็นสําคัญอยางไรบาง โดยจดยอคําพูดเอาแตใจความ (ไมจดทุกคําตามคําพูด) และ
จดมติของที่ประชุมดวย การจดรายงานการประชุมวิธีนี้ นิยมใชในการประชุมสโมสร สมาคม บริษัท และการ
ประชุมคณะกรรมการตางๆ ที่ตองการหลักฐานยืนยันวาใครเปนผูพูด และคําพูดนั้นมีความสําคัญตอการ
ประชุมหรือตอการตัดสินใจของที่ประชุมดวย 

3. การจดสรุปสาระสําคัญของเรื่องที่พิจารณา ความเห็น เหตุผลในการพิจารณาของที่
ประชุม และมติของที่ประชุม  เปนการจดวาที่ประชุมไดพิจารณาเรื่องใด ซึ่งมีสาระสําคัญอยางไร ที่ประชุมมี
ความเห็นหรือเหตุผลในการพิจารณาอยางไร และมีมติอยางไร ทั้งนี้โดยจดเปนความเห็นหรือเหตุผลของที่
ประชุมเปนสวนรวม หรือเปนฝายๆ โดยไมระบุวาใครพูดวาอยางไร  การจดรายงานการประชุมวิธีนี้ นิยมใชใน
การประชุมคณะกรรมการตางๆ ของทางราชการ ซึ่งประชุมกันเปนประจํา มีเรื่องตองพิจารณามาก และไม
ตองการหลักฐานยืนยันวาใครพูดวาอยางไร 
  การจดรายงานการประชุมดวยวิธีใดนั้น ใหที่ประชุมนั้นเองเปนผูกําหนด หรือใหประธานของ
เลขานุการของที่ประชุมปรึกษาหารือกันและกําหนด 
 
  การรับรองรายงานการประชุม 
  การรับรองรายงานการประชุม  อาจทําได 3 วิธี ดังนี ้

1. รับรองในการประชุมครั้งนั้น ใชสําหรับกรณีเรื่องเรงดวน ใหประธานหรือเลขานุการของที่
ประชุมอานสรุปมติใหที่ประชุมพิจารณารับรอง 

2. รับรองในการประชุมครั้งตอไป ประธานหรือเลขานุการ เสนอรายงานการประชุมครั้งที่แลว 
3. รับรองโดยการแจงเวียน ใชในกรณีที่ไมมีการประชุมครั้งตอไปหรือมีแตยังไมไดกําหนดเวลา

ประชุมครั้งตอไป หรือมีระยะเวลาหางจากการประชุมครั้งนั้นมาก ใหเลขานุการสงรายงานการประชุมไปให
บุคคลในคณะกรรมการพิจารณารับรองรายงานการประชุมภายในระยะเวลาที่กําหนด 
  
 3.4.2 งานวิจัยที่เกี่ยวของ 
 สุมาลี ทองดี (2560) ไดทําการวิเคราะหเนื้อหารายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะ
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยทักษิณ ระหวางป พ.ศ.2554-2559 ผลการวิจัยพบวา เนื้อหาเชิง
กระบวนการกอนการประชุม (Pre Meeting) สวนใหญทําหนังสือเชิญประชุม/แจงใหเสนอวาระ และจัดทํา
วาระ/เอกสารประชุมกอนการประชุม 3 สัปดาห มีการเสนอวาระภายในสัปดาหที่ 2 ของเดือนที่ประชุม ขอ
อนุญาตจัดประชุม/อนุมัติเบิกคาใชจายในการประชุม และการสงวาระ/เอกสารประชุมใหคณะกรรมการกอน
การประชุม 1 สัปดาห และมีการตรวจสอบความเรียบรอยของหองและอุปกรณในหองประชุมกอนการประชุม 
1 ชั่วโมง  กระบวนการระหวางการประชุม (In Meeting) สวนใหญคณบดีเปนประโน มีวาระการประชุม 4 
วาระ เริ่มประชุมเวลา 13.00 น. เลิกประชุมเวลา 15.00 น. โดนใชเวลาประชุมประมาณ 2 ชั่วโมง ผูเขา
ประชุม จํานวน 13 คน โดยผูชวยเลขาที่ประชุมฯ ที่ไดรับมอบหมายเปนผูจดบันทึกการประชุมทุกครั้ง โดย
ดําเนินการประชุมตามวาระที่กําหนด และมีการสรุปประเด็นการประชุมทุกวาระ กระบวนการหลังการ
ประชุม (Post Meeting) สวนใหญแจงมติที่ประชุม (ยังไมรับรอง) ภายใน 1 วัน หลังการประชุมทําเอกสาร
เบิกคาใชจายในการประชุมในวันจัดประชุม จัดทํารายงานและมติยอการประชุมภายใน 2 วันหลังการประชุม 
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สวนการแจงเวียนรับรองรายงานการประชุมไมแนนอน โดยมีการติดตามผลการดําเนินงานตามมติที่ประชุม
หลังการประชุม 3 สัปดาห  เนื้อหาเชิงสาระตามวาระการประชุม พบวา เนื้อหาเชิงสาระตามวาระที่ 1 เรื่อง
แจงเพื่อทราบ สวนใหญเกี่ยวกับการปฏิบัติหนาที่อื่นๆ ที่เกี่ยวกับภารกิจของสวนงานวิชาการตามที่สภา
มหาวิทยาลัยหรืออธิการบดีมอบหมายเรื่องแจงใหทราบ  วาระที่ 2 เรื่องพิจารณารับรองรายงานการประชุม
เปนการรับรองและแกไขรายงานการประชุมครั้งที่ผานมา วาระที่ 3 เรื่องสืบเรื่อง สวนใหญเปนการพิจารณา
วางระเบียบและออกประกาศเพื่อการบริหารงานภายใน วาระที่ 4 เรื่องพิจารณา และวาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ  
ความสอดคลองของเนื้อหาเชิงสาระกับอํานาจและหนาที่ของคณะกรรมการประจําคณะฯ สวนใหญมีความ
สอดคลองเกี่ยวของกับภารกิจสวนงานวิชาการตามที่สภามหาวิทยาลัยหรืออธิการบดีมอบหมาย และแนวโนม
การเปลี่ยนแปลงเนื้อหาเชิงสาระ สวนใหญมีแนวโนมเพ่ิมมากขึ้นในเรื่องเกี่ยวกับการเรียนการสอนในทางกลับ
กับเรื่องการรับรองรายงานการประชุมมีแนวโนมลดลง 
 สุกัญญา สุทธิชาติ (2558) ไดทําการวิจัยเรื่อง แนวทางพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการประชุม
คณะกรรมการเครือขายสถาบันอุดมศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช ผลการวิจัยพบวา กลุมตัวอยางมีความพึง
พอใจการประชุมของคณะกรรมการเครือขายสถาบันอุดมศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช ดานเทากัน 2 ดาน 
ไดแก การดําเนินการประชุมและการจัดทํารายงานการประชุม มีคา (x̄) เทากับ 3.94  และคา (S.D.) เทากับ 
0.66 รองลงมาไดแก สถานที่และเวลาการประชุม (x̄) เทากับ 3.93  และคา (S.D.) เทากับ 0.66 แนวทาง
พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการประชุม คณะกรรมการฯ ตองเล็งเห็นความสําคัญของการประชุม มีการ
บริหารเวลาตามปฏิทินที่กําหนดไว และมอบหมายบุคคลนั้นเขาประชุมสม่ําเสมอ เพราะสามารถเกิดอยาง
ตอเนื่อง การประชุมที่มีประสิทธิภาพ โดยการนํากระบวนการประชุมมาดําเนินการคือ ขอหนึ่งกอนประชุมมี
การวางแผน  ขอสองระหวางการประชุม ประธานดําเนินการประชุมเปนไปตามระเบียบวาระการประชุม 
ควบคุมไมใหออกนอกประเด็น กระตุนใหผูเขารวมประชุมทุกคนมีสวนรวมแสดงความคิดเห็น และสรุป
ประเด็นใหชัดเจน  และขอสามหลังการประชุม โดยการบันทึกรายงานการประชุม รับรองรายงานกาประชุม 
ตลอดจนการดําเนินตามแผนงานถูกตอง และมีความเขาใจตรงกัน  
 
3.6 จรรยาบรรณ/คุณธรรม/จริยธรรมในการปฏิบัติงาน 

มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี มีจรรยาบรรณที่พึงมีในมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีเพื่อเปนแนวปฏิบัติงาน
ใหแกบุคลากรทุกคนไดตระหนักถึงหนาที่ความรับผิดชอบและจรรยาบรรณในการปฏิบัติงาน ดังนี้ 
 
 
 
 3.6.1 จรรยาบรรณที่พึงมีในมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 

1. บุคลากรตองมีจรรยาบรรณตอตนเอง ตอวิชาชีพ ตอการปฏิบัติงาน และตอหนวยงาน ดังนี้ 
 1.1 ในกรณีวิชาชีพใดมีจรรยาบรรณวิชาชีพกําหนดแลว ก็พึงปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพนั้น

ดวย 
 1.2 ยึดมั่นและยืนหยัดในสิ่งที่ถูกตอง 
 1.3 ซื่อสัตยสุจริต และรับผิดชอบ 
 1.4 ปฏิบัติหนาที่ดวยความโปรงใสและสามารถตรวจสอบได 
 1.5 ปฏิบัติหนาที่โดยไมเลือกปฏิบัติอยางไมเปนธรรม 
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 1.6 มุงผลสัมฤทธิ์ของงาน 
 1.7 ไมนําผลงานทางวิชาการของผูอื่นมาเปนผลงานของตนโดยมิชอบ 
 1.8 ไมทุจริตตอหนาที่ราชการ 

2. บุคลากรตองมีจรรยาบรรณตอผูบังคับบัญชา ตอผูใตบังคับบัญชา และตอผูรวมงาน ดังนี้ 
 2.1 ผูใตบังคับบัญชาตองใหความเคารพ ความคิดเห็น และการเสนอแนะตอผูบังคับบัญชาโดย

สุจริต 
 2.2 ผูบังคับบัญชาตองปกครองดูผูใตบังคับบัญชา ดานหลักการและเหตุผลที่ถูกตอง       และ

เปนธรรม 
 2.3 บุคลากรตองปฏิบัติตอผูรวมงานดวยการชวยเหลือเก้ือกูล มีความสามัคคีและมีมนุษยสัมพันธ

อันดีตอกัน 

 3. บุคลากรตองมีจรรยาบรรณตอนักศึกษาและผูบริการ ดังนี้ 
 3.1 ไมใชอํานาจครอบงําผิดทํานองคลองธรรมตอนักศึกษาและผูรับบริการ 
 3.2 ไมเปดเผยความลับของนักศึกษาที่ไดมาจากการปฏิบัติหนาที่หรือจากความไววางใจ โดยมิ

ชอบกอใหเกิดความเสียหายแกนักศึกษาและผูรับบริการ 
 3.3 ไมกระทําการสอนหรืออบรมนักศึกษา เพื่อใหกระทําการที่รูวาผิดกฎหมาย หรือฝาฝน

ศีลธรรมอันดีของประชาชนอยางรายแรง 
 3.4 ไมเรียก รับ หรือยอมจะรับทรัพยสิน หรือประโยชนอื่นใดจากนักศึกษาและผูรับบริการเพื่อให

กระทําหรือไมกระทําการใด 
 3.5 ไมประพฤติชูสาว หรือกระทําอนาจารกับนักศึกษาและบุคคลอื่นซึ่งมิใชคูสมรส    ของตน 
 3.6 ไมประพฤติลวงละเมิดทางเพศ หรือมีความสัมพันธทางเพศกับนักศึกษาซึ่งมิใชคูสมรสของตน 

  3.7 ไมแกไขผลการเรียน หรือผลการสอบของนักศึกษาโดยมิชอบ 
  3.8 ไมเปดเผยขอสอบโดยมิชอบ 

 4. บุคลากรตองมีจรรยาบรรณตอประชาชนและสังคม ดังนี้ 
  4.1 ใหบริการดวยความเปนธรรม เอื้อเฟอ มีน้ําใจ และใชกิริยาวาจาที่สุภาพ 
  4.2 ประพฤติตนเปนที่เชื่อถือของบุคคลทั่วไป 
 3.6.2 ประกาศ  ก.พ.อ. เรื่อง  มาตรฐานของจรรยาบรรณที่พึงมีในสถาบันอุดมศึกษา 
 โดยที่ เปนการสมควรยกเลิกประกาศ ก.พ.อ.  เรื่ องมาตรฐานของจรรยาบรรณที่พึงมี ใน
สถาบันอุดมศึกษาตามประกาศ  ก.พ.อ.  ฉบับลงวันที่ 8 พฤษภาคม 2550  และเพื่อใหสอดคลองกับ
บทบัญญัติของกฎหมาย ก.พ.อ. อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 14 (9) แหงพระราชบัญญัติระเบียบ
ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2547 จึงกําหนดมาตรฐานของจรรยาบรรณที่พึงมีใน
สถาบันอุดมศึกษา  ไวดังตอไปนี้ 

ขอ 1 จรรยาบรรณที่กําหนดจะตองครอบคลุมขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาทุกประเภท
ตําแหนง โดยตองคํานึงถึงลักษณะงาน ลักษณะวิชาชีพและลักษณะวิชาการดวย 
   ขอ  2  จรรยาบรรณที่กําหนดตองยึดมั่นในหลักการตอไปนี ้

1) ยึดมั่นและยืนหยัดในสิ่งที่ถูกตอง 
2) ซื่อสัตยสุจริตและรับผิดชอบ 
3) ปฏิบัติหนาที่ดวยความโปรงใสและสามารถตรวจสอบได 
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4) ปฏิบัติหนาที่โดยไมเลือกปฏิบัติอยางไมเปนธรรม 
5) มุงผลสัมฤทธิ์ของงาน 
6) ไมใชอํานาจครอบงําผิดทํานองคลองธรรมตอนักศึกษา 

ขอ  3  จรรยาบรรณที่กําหนดตองครอบคลุม 
1) จรรยาบรรณตอตนเอง 
2) จรรยาบรรณตอวิชาชีพ 
3) จรรยาบรรณตอการปฏิบัติงาน 
4) จรรยาบรรณตอหนวยงาน 
5) จรรยาบรรณตอผูบังคับบัญชา 
6) จรรยาบรรณตอผูใตบังคับบัญชา 
7) จรรยาบรรณตอผูรวมงาน 
8) จรรยาบรรณตอนิสิตนักศึกษาและผูรับบรกิาร 
9) จรรยาบรรณตอประชาชน   
10)  จรรยาบรรณตอสังคม 

  ขอ  4  การกระทําผิดจรรยาบรรณของขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาและพนักงานใน
สถาบันอุดมศึกษาดังตอไปนี้อยางนอยใหถือวาเปนการกระทําผิดจรรยาบรรณอยางรายแรง 

1) การนําผลงานทางวิชาการของผูอื่นมาเปนผลงานของตนโดยมิชอบ 
2) การลวงละเมิดทางเพศหรือมีความสัมพันธทางเพศกับนักศึกษาซึ่งมิใชคูสมรสของตน 
3) การเรียก รับ หรือยอมจะรับทรัพยสินหรือประโยชนอื่นใดจากนักศึกษาหรือผูรับบริการ

เพื่อกระทําหรือไมกระทําการใด 
4) การเปดเผยความลับของนักศึกษาที่ไดมาจากการปฏิบัติหนาที่หรือจากความไววางใจ

ทั้งนี้โดยมิชอบกอใหเกิดความเสียหายแกนักศึกษาหรือผูรับบริการ 
5) การสอนหรืออบรมนักศึกษาเพื่อใหกระทําการที่รูอยูวาผิดกฎหมายหรือฝาฝนศีลธรรม

อันดีของประชาชนอยางรายแรง 
6) การกระทําความผิดอื่นตามที่สภาสถาบันอุดมศึกษากําหนดตามสภาพและความรายแรง

ของการกระทํา 
ขอ  5  ใหมีองคกรและกระบวนการดําเนินการทางจรรยาบรรณซึ่งอยางนอยตองมีมาตรฐาน

ดังตอไปนี ้
1) องคกรพิจารณาและวินิจฉัยการกระทําความผิดจรรยาบรรณ  จะตองเปนคณะบุคคลที่มี

ความเปนอิสระและเปนกลาง 
2) การริเริ่มดําเนินการทางจรรยาบรรณอาจกระทําไดโดยผูกลาวหาร  หรือผูบังคับบัญชา

ขอใหดําเนินการ  หรือคณะกรรมการจรรยาบรรณเห็นสมควรสอบสวน 
3) การสอบสวนและพิจารณาตองยึดหลักการใหผูถูกกลาวหาทราบขอกลาวหา  การรับฟง

การแกขอกลาวหาของผูถูกกลาวหาอยางเพียงพอ  การเปดโอกาสใหมีการคัดคานผูสอบสวนหรือกรรมการได
การคุมครองผูกลาวหาหรือพยานที่เปนนักศึกษา 
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ขอ  6  การกระทําผิดจรรยาบรรณที่เปนความผิดหรือผิดวินัยอยางรายแรงใหดําเนินการทางวินัยตาม
กฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาถาไมเปนความผิดวินัยใหผูผูบังคับบัญชา
ดําเนินการดังนี้  

1) ตักเตือน  หรือ 
2) สั่งใหดําเนินการใหถูกตองภายในเวลาที่กําหนด  หรือ 
3) ทําทัณฑบนเมื่อไดดําเนินการตามวรรคหนึ่งแลวใหบันทึกไวในทะเบียนประวัติบุคคลดวย 

ขอ  7  จรรยาบรรณที่สภาสถาบันอุดมศึกษากําหนดจะตองกําหนดใหชัดเจนวาการประพฤต ิ
ผิดจรรยาบรรณในเรื่องใดไมเปนความผิดวินัย หรือเปนความผิดวินัย หรือเปนความผิดวินัยอยางรายแรง 

ขอ  8  ใหสภาสถาบันอุดมศึกษาจัดใหมีมาตรการสงเสริมจรรยาบรรณแกบุคลากรอยางสม่ําเสมอ  
โดยอาจกําหนดใหคณะกรรมการจรรยาบรรณ หรือหนวยงานอื่นมีหนาที่ดําเนินการดังกลาว 

ขอ  9  ในการกําหนดจรรยาบรรณใหสภาสถาบันอุดมศึกษารับฟงความคิดเห็นและขอเสนอแนะของ
ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาประกอบดวย 
 
3.7 คุณธรรม/จริยธรรมในการปฏิบัติงาน 

คุณธรรม จริยธรรมในการปฏิบัติงานที่ผูเขียนไดเลือกมาเปนหลักในการปฏิบัติงาน  คือคุณธรรม
จริยธรรม สําหรับขาราชการ โดยมีหลักการสําคัญ คือ หลักการครองตน หลักการครองงาน          หลักการ
ครองคน หลักธรรมาภิบาล 

 
 
1. หลักการครองตน 

 1.1 หลักการครองตน  ประกอบดวยหลักธรรมดังตอไปนี้ 
  1) เปนผูมีบุคลิกภาพท่ีด ี คือ เปนผูมีสุขภาพกาย และ สุขภาพจิตที่ด ี
  2) มีสุขภาพกายที่ดี คือ เปนผูมีสุขภาพอนามัยที่ดี  มีทวงทากิริยา รวมทั้งการแตงกาย ที่
สุภาพ เรียบรอย ดีงาม สะอาด และดูสงางามสมฐานะ 
  3) มีสุขภาพจิตที่ดี คือ เปนผูมีอัธยาศัยใจคอที่งาม เปนคนดี มีศีลธรรม ไดแก ศรัทธา ศีล สุ
ตะ จาคะ วิริยะ สติ สมาธ ิและปญญา 
 1.2 ผูมีกัลยาณมิตตธรรม คือ ผูมีคุณธรรมของมิตรที่ด ี๗ ประการ คือ 
  1) เปนผูนารัก (ปโย) คือ เปนผูมีจิตใจกอปรดวยเมตตากรุณาพรหมวิหาร 
  2) เปนผูนาเคารพบูชา (คร)ุ คือ เปนผูที่สามารถเอาเปนที่พึ่งอาศัย  เปนที่พึ่งทางใจ 
  3) เปนผูนานับถือ  นาเจริญใจ (ภาวนีโย)  ดวยวา  เปนผูไดฝกฝนอบรมตนมาดีแลว  ควร แก
การยอมรับและยกยองนับถือ  เอาเปนเยี่ยงอยางได 
  4) เปนผูรูจักพูดจาโดยมีเหตุผลและหลักการ (วัตตา)  รูจักชี้แจง แนะนํา ใหผูอื่น เขาใจด ี
แจมแจง  เปนที่ปรึกษาท่ีดี 
  5) เปนผูอดทนตอถอยคําที่ลวงเกิน วิพากษ วิจารณ ซักถาม หรือขอปรึกษาหารือ ขอ ให
คําแนะนําตางๆ ได (วจนักขโม) 
  6) สามารถแถลงชี้แจงเรื่องที่ลึกซึ้ง  หรือเรื่องที่ยุงยากซับซอนใหเขาใจอยาง ถูกตอง  และ 
ตรงประเด็นได (คัมภีรัญ จะ กะถัง กัตตา) 
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  7) ไมชักนําในอฐานะ (โน จัฏฐาเน นิโยชะเย) คือไมชักจูงไปในทางเสื่อม (อบายมุข)  หรือ ไป
ในทางที่เหลวไหลไรสาระ หรือที่เปนโทษ  เปนความทุกข  เดือดรอน 

2. หลักการครองงาน ประกอบดวยหลักธรรม คือ อิทธิบาทธรรม ไดแก 
  1) ฉันทะ  ความรักงาน   

2) วิริยะ  ความเพียร  
  3) จิตตะ  ความเปนผูมีใจจดจออยูกับการงาน   
  4) วิมังสา  ความเปนผูรูจักพิจารณาเหตุสังเกตผลในการปฏิบัติงานของตนเอง   

3. หลักการครองคน ประกอบดวยหลักธรรมดังตอไปนี้ 
 1. รูจักหลักปฏิบัติตอกันดวยดี ระหวางผูบังคับบัญชากับลูกนอง หรือผูอยูใต    บังคับบัญชา   
 2. เปนผูมีมนุษยสัมพันธ (Human Relation) ที่ดีดวยคุณธรรม คือพรหมวิหารธรรม และสังคห
วัตถุ  
  พรหมวิหารธรรม คุณธรรมเครื่องอยูของผูใหญ 4 ประการ 
  (1) เมตตา  คือ ความรัก ปรารถนาที่จะใหผูอื่นอยูดีมีสุข 
  (2) กรุณา  คือ ความสงสาร ปรารถนาใหผูมีทุกข เดือดรอน ใหพนทุกข 
  (3) มุทิตา  คือ ความพลอยยินดี ที่ผูอื่นไดดี  ไมคดิอิจฉาริษยากัน 
  (4) อุเบกขา คือ ความวางเฉย  ไมยินดียินรายเมื่อผูอ่ืนถึงซึ่งความวิบัต ิ  
  สังคหวัตถุธรรม ๔ ประการ  คือ 
  (1) ทาน  รูจักใหปน สิ่งของ ของตน  แกผูอ่ืนที่ควรใหปน 
  (2) ปยวาจา  รูจักเจรจาออนหวาน  คือ กลาวแตวาจาที่สุภาพออนโยน 
  (3) อัตถจริยา  รูจักประพฤติสิ่งที่เปนประโยชนแกผูอื่น 
  (4) สมานัตตตา  เปนผูมีตนเสมอ  คือ ไมถือตัวเยอหยิ่ง จองหอง อวดดี 

4. หลักธรรมาภิบาล คือคุณธรรมของนักปกครองนักบริหารที่ด ี(Good Governance) คือ 
  1) หลักความถูกตอง คือ มีการพิจารณาวินิจฉัยปญหา  การทําการตัดสินใจ (Decision 
Making) และสั่งการ (Command) ดวยความถูกตองตามกฎหมายบานเมืองและกฎระเบียบขอบังคับ ของ
องคกรที่ออกตามกฎหมาย ถูกตองตามหลักศีลธรรม  ขนบธรรมเนียมประเพณีที่ดีของสังคม  ถูกตอง ตาม
นโยบายของผูบังคับบัญชาหนวยเหนือ  และถูกตองตรงประเด็นตามหลักวิชา  และไดรับความพึงพอใจ  จาก
ชนที่เก่ียวของทุกฝาย 
  2) หลักความเหมาะสม คือ รูจักคิด พูด ทํา กิจการงาน  และปฏิบัติงานไดเหมาะสม ถูกกา
ละ เทศะ บุคคล สังคม และสถานการณ  
  3) หลักความบริสุทธิ์ คือ มีการวินิจฉัย สั่งการ กระทํากิจการงาน ดวยความบริสุทธิ์ใจ  คือ 
ดวยเจตนา ความคิดอาน ที่บริสุทธิ์ 
  4) หลักความยุติธรรม คือ มีการวินิจฉัย สั่งการ และปฏิบัติตอผูอยูใตปกครอง  และบุคคลที่
เกี่ยวของ  ดวยความชอบธรรม  บนพื้นฐานแหงหลักธรรม หลักการ เหตุผล และขอมูลที่ถูกตอง เชื่อถือได 
และตรงประเด็น  และดวยความเที่ยงธรรม คือ ไมอคติ  หรือลําเอียงดวยความหลงรัก หลงชัง ดวยความกลัง
เกรง  และดวยความหลง ไมรูจริง  คือขาดขอมูลที่ถูกตองเชื่อถือได  และสมบูรณ  เปนเครื่อง ประกอบการ
วินิจฉัย ตัดสินใจ ใหความเที่ยงธรรม 
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บทที่ 4  
เทคนิคการปฏิบัติงาน 

 
คูมือการปฏิบัติงาน เรื่องการจัดประชุมและรายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะ คณะ

มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ฉบับนี้ ไดอธิบายขั้นตอนการจัดประชุมและรายงาน
การประชุมคณะกรรมการประจําคณะ ตั้งแตการกําหนดวันประชุม การขออนุมัติยืมเงินทดรองจายคาเบี้ย
ประชุมสําหรับผูทรงคุณวุฒิ การตรวจสอบหองประชุม การออกจดหมายเชิญประชุม จัดเตรียมใบเซ็นชื่อ 
เอกสาร/เนื้อหาสําหรับการประชุม ระเบียบวาระการประชุม ประธานเจาหนาที่จัดเตรียมอาหารวาง/เครื่องดื่ม 
การเตรียมความพรอมกอนการประชุม การจดบันทึกการประชุม ตลอดจนการจัดทํารายงานการประชุมเมื่อ
สิ้นสุดการประชุม  ซึ่งผูเขียนไดอธิบายขั้นตอนและยกตัวอยางกิจกรรมเพื่อใหผูสนใจไดเขาใจการจัดประชุม
และรายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะ ยิ่งขึ้นและสามารถดําเนินการจัดประชุมและรายงานการ
ประชุมไดอยางมีประสิทธิภาพ 

 
4.1 กิจกรรม/แผนปฏิบัตงิาน 

การจัดประชุมและรายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะ คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
มีกิจกรรมรายละเอียดขั้นตอน ดังตอไปนี ้
 
ที ่ กระบวนการ กิจกรรม ระยะเวลา 

1. วางแผนการประชุม - คณบดี/รองคณบดีหารือเพื่อกําหนดวันเวลา
ประชุม โดยในวันประชุม ผูทรงคุณวุฒิและ
คณะกรรมการที่ประชุมไมติดภารกิจใด 
- เรียนเชิญผูทรงคุณวุฒิและคณะกรรมการ
ประชุม (แจงทางโทรศัพทในเบื้องตน) 
- มอบหมายใหผูรับผิดชอบรวบรวมเรื่องของ
สาขาวิชา/หนวยงานที่เกี่ยวของ บรรจุเขา
ระเบียบวาระการประชุม 

1 ชั่วโมง 

  - ประสานเจาหนาที่ฝายโสตทัศนูปกรณ 
ตรวจสอบตารางการใชหองประชุม ตลอดจน
ตรวจสอบอุปกรณภายในหองประชุมใหอยูใน
สภาพพรอมใชงาน  

10 นาที 

  - ประสานงานกับฝายการเงิน ดําเนินการขอ
อ นุ มั ติ ยื ม เ งิ น ผ า น ร ะ บ บ ก า ร เ งิ น ข อ ง
มหาวิทยาลัย (MIS) เพื่อจายเปนคา เบี้ย
ประชุมสําหรับผูทรงคุณวุฒิ 

10 นาที 
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ที ่ กระบวนการ กิจกรรม ระยะเวลา 

2. จัดทํารางระเบียบวาระการ
ประชุม 

- ประสานรับเรื่องจากสาขาวิชา/ผูเกี่ยวของ 
เพื่อรวบรวมเนื้อหาบรรจุเขาวาระการประชุม 
- จัดทํารางระเบียบวาระการประชุมโดยมี
ระเบียบวาระท่ี 1-5  
- นําร างระเบียบวาระการประชุมเสนอ
คณบดี/รองคณบดีพิจารณาตรวจสอบเนื้อหา 
จัดลําดับความสําคัญของเรื่องท่ีจะเสนอ 

1 ชั่วโมง 

3. จัดทําหนังสือเชิญประชุม - จั ดทํ าหนั งสื อ เชิญประชุม เปน ไปตาม
ระเบียบงานสารบรรณ พ.ศ.2526  
- ออกเลขที่หนังสือ และสงหนังสือเชิญทาง
จดหมายอิ เล็ กทรอนิ กส  ( e-mail)  และ
ไปรษณียดวนพิเศษ (สําหรับผูทรงคุณวุฒิ)  
- สงระเบียบวาระการประชุมใหผูเขาประชุม 

30 นาที 

4.  จั ด ทํ า ร ะ เ บี ย บ ว า ร ะ ก า ร
ประชุม 

- จัดทําระเบียบวาระการประชุม โดยมี
องคประกอบ ดังนี้ 
      ระเบียบวาระการประชุม.... 
      ครั้งที่ ...../...(พ.ศ.).... 
      ณ (สถานที่) 
      ระเบยีบวาระท่ี 1  เรื่องที่ประธานแจง 
                             ใหทราบ 
      ระเบียบวาระท่ี 2  เรื่องรับรองรายงาน 
                             การประชุม 
      ระเบียบวาระท่ี 3  เรื่องสืบเนื่องจากการ 
                             ประชุมครั้งที่แลว 
      ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่องเสนอเพื่อ 
                             พิจารณา 
      ระเบียบวาระท่ี 5  เรื่องอื่นๆ 
- จัดเตรียมเอกสารการประชุมอ่ืนๆ (ถามี) 

1 ชั่วโมง 

5. จัดหาอาหารวางและเครื่องดื่ม แจงเจาหนาที่ผูเกี่ยวของเตรียมความพรอม
ดานอาหารวางและเครื่องดืม่ 

10 นาที 

6. ในวันประชุม - จัดเตรียมอุปกรณโสตทัศนูปกรณ 
- จัดเตรียมอาหารวาง เครื่องดื่ม 
- ลงทะเบียนประชุม และบันทึกการประชุม 

3 ชั่วโมง 

 



41 

 

 
 
 
ที ่ กระบวนการ กิจกรรม ระยะเวลา 

6. สรุปรายงานการประชุม 
และจัดทํารายงานการประชุม 

- สรุปรายงานการประชุมเสนอคณบดี/รอง
คณบดีตรวจสอบความถูกตอง  
- จัดพิมพรายงานการประชุมหลังจากที ่
คณบดี/รองคณบดีตรวจสอบความถูกตอง
เรียบรอยแลว 
- สงรายงานการประชุมใหคณะกรรมการ
พิจารณารับรอง 
- นํารายงานการประชุมที่คณะกรรมการ
พิจารณารับรองเรียบรอยแลว เสนอคณบดี/
รองคณบดี ลงนามในฐานะผูตรวจรายงาน
การประชุม 

1 สัปดาห 

7. จัดเก็บรายงานการประชุม - บั นทึ ก ร าย งานการประชุ ม ใน เครื่ อ ง
คอมพิวเตอร และจัดเก็บในรูปแบบเอกสาร
เพื่อนําไปใชประกอบการประชุมคราวถัดไป 

 

 
 
 
รายละเอียดขั้นตอนการประชุมและรายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะ คณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี  มีดังนี้ 
 

1. วางแผนการประชุม  การจัดใหมีการประชุมในแตละครั้ง คณบดี/รองคณบดี จะหารือเพื่อกําหนด
วัน เวลา และสถานที่ในการประชุม พรอมพิจารณาเรื่องที่จะประชุมเขาระเบียบวาระการประชุม และ
มอบหมายใหเจาหนาที่ติดตอผูทรงคุณวุฒิและคณะกรรมการรับทราบกําหนดการประชุมในเบื้องตน ดวยวาจา 
ทางโทรศัพท โดยในวันที่ประชุม ผูทรงคุณวุฒิและคณะกรรมการจะตองไมติดภารกิจใด  

2. มอบหมายใหเจาหนาที่ฝายโสตทัศนูปกรณ ตรวจสอบตารางการใชหองประชุม พรอมดําเนินการ
จองหองประชุม ตลอดจนตรวจสอบอุปกรณโสตทัศนูปกรณภายในหองประชุม เชน ไมโครโฟน โปรเจคเตอร 
ฯลฯ ใหอยูในสภาพพรอมใชงาน  

3. ประสานงานกับฝายการเงินของคณะ ดําเนินการทําเรื่องขออนุมัติยืมเงินคาเบี้ยประชุม สําหรับ
ผูทรงคุณวุฒิ ผานระบบการเงินของมหาวิทยาลัย (MIS)  

4. เจาหนาทีผู่รับชอบประสานรับเรื่องจากสาขาวิชา/ผูเกี่ยวของ เพื่อรวบรวมเนื้อหาที่จะนําเสนอตอ
ที่ประชุม บรรจุเขาวาระการประชุม และจัดทํารางระเบียบวาระการประชุม โดยมีระเบียบวาระที่ 1-5  
นําเสนอตอคณบดี/รองคณบดีเพื่อพิจารณาตรวจสอบเนื้อหา จัดลําดับความสําคัญของเรื่องที่จะเสนอ โดย
เรียงลําดับความสําคัญของเรื่องตามวาระการประชุม 
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ระเบียบวาระการประชุมกรรมการประจําคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
ครั้งที่ 5/2562 

วันพุธที่ 28 สิงหาคม พ.ศ.2562 
เวลา  13.30  น. 

ณ  หองประชุมคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุร ี

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

ระเบียบวาระท่ี  1   เรื่องท่ีประธานแจงใหทราบ 
ระเบียบวาระท่ี  2  เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 4/2562 
ระเบียบวาระท่ี  3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุม ครั้งที่ 4/2562 
ระเบียบวาระท่ี  4 เรื่องนําเสนอพิจารณา 

 4.1 การพิจารณาคุณสมบัติของอาจารยเขารวมโครงการคลังสมอง 
       ของมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 
 4.2 การยืมตัวขาราชการไปชวยราชการ ราย นายยิ่งศักดิ์ เพชรนิล 

ระเบียบวาระท่ี  5 เรื่องอ่ืนๆ 
 
 
 

5. จัดทําหนังสือเชิญประชุมเปนไปตามระเบียบงานสารบรรณ พ.ศ.2526  โดยจดหมายเชิญประชุม
ควรสงลวงหนาใหผูเขารวมประชุมทราบลวงหนาอยางนอย 7 วันกอนการประชุม เพื่อใหเตรียมตัวเขาประชุม 
หรือหากมีธุระจะไดแจงใหหนวยงานทราบ โดยทั่วไปการเขียนจดหมายเชิญประชุม ยอหนาแรกจะแจงวาผูมี
อํานาจตองการนัดประชุมเรื่องอะไร ครั้งที่เทาไร เมื่อไร ที่ไหน ยอหนาถัดมาจะแจงหัวขอประชุมหรือระเบียบ
วาระการประชุม และยอหนาสุดทายจะเชิญใหผูเขาประชุมไปประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ที่กําหนด การ
จัดสงจดหมายเชิญประชุมพรอมระเบียบวาระการประชุมนั้น สําหรับคณะกรรมการภายใน จะจัดสงไปทาง
จดหมายอิเล็กทรอนิกส (e-mail) และผูทรงคุณวุฒิ จะจัดสงทางไปรษณยีดวนพิเศษ 
 
 
 
 
 
 
 

ตัวอยางระเบียบวาระการประชุม (แนบไปพรอมกับหนังสือเชิญประชุมทั้งภายในและภายนอก) 



43 

 

 
 
 
 

  บันทกึขอความ 
สวนราชการ   คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                                       

ที ่  อว ๐๖๔๒.๐๓/ ว ๓๓๘  วันที ่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๒                 
เรื่อง   ขอเชิญประชุม  

เรียน กรรมการประจําคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  กําหนดการประชุมคณะกรรมการประจําคณะ 
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  ครั้งที่ ๕/๒๕๖๒   ในวันพุธที่ ๒๘ สิงหาคม  ๒๕๖๒  เวลา ๑๓.๓๐ น.   ณ  หอง
ประชุมคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  อาคาร ๒ ชั้น ๑๔ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี   

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ และโปรดเขาประชุมโดยพรอมเพรียงกัน 
 
 

(ผูชวยศาสตราจารย ดร.ธญวรรณ กาคํา) 
คณบดี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตัวอยางบันทึกขอความเชิญประชุม (คณะกรรมการภายใน) 
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ที ่อว ๐๖๔๒.๐๓/ว ๓๓๘           คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร       

   มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุร ี 
   ๑๗๒ ถนนอิสรภาพ เขตธนบุร ี    
   กรุงเทพฯ  ๑๐๖๐๐ 

       ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๒ 

เรื่อง   ขอเชิญประชุม 

เรียน    ผูชวยศาสตราจารย ดร.ผดุง พรมมูล 

  ตามที่ทานไดใหเกียรติเปนผูทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการประจําคณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ความละเอียดทราบแลวนั้น 

บัดนี้คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร กําหนดการประชุมคณะกรรมการประจําคณะ
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  ครั้งที่ ๕/๒๕๖๒   ในวันพุธที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๒  เวลา ๑๓.๓๐ น.  ณ  หอง
ประชุมคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร อาคาร ๒ ชั้น ๑๔  มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี  

  จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และขอเรียนเชิญเขารวมประชุมในวัน เวลา และสถานที่ดังกลาว 
ขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้ 

ขอแสดงความนับถือ 

 

(ผูชวยศาสตราจารย ดร.ธญวรรณ กาคํา) 
คณบดี 

 
 
 

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร       
โทร.  ๐ ๒๘๙๐ ๑๘๐๑ ตอ ๒๑๔๑ 
โทรสาร  ๐ ๒๘๙๐ ๒๒๙๔ 
 
 

ตัวอยางจดหมายเชิญประชุม (คณะกรรมการภายนอก-ผูทรงคุณวุฒิ) 
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6. ในวันประชุม จัดเตรียมอุปกรณโสตทัศนูปกรณใหเรียบรอย จัดเตรียมใบลงทะเบียนสําหรับผูเขา

ประชุม และบันทึกการประชุม โดยใชเครื่องบันทึกเสียงบันทึกการประชุมเพื่อลดความผิดพลาด ในการบันทึก
ขอมูลสําคัญ และจัดเตรียมอาหารวาง เครื่องดื่มใหครบตามจํานวนผูเขาประชุม 

การจดรายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะ จะใชวิธีจดรายงานการประชุมแบบที่ 2 คือ 
การจดยอเรื่องที่พิจารณา และยอคําพูดเฉพาะที่เปนประเด็นสําคัญอันนําไปสูมติของที่ประชุม พรอมดวยมติ
ของที่ประชุม พรอมดวยมติของที่ประชุม 

เทคนิคการจดรายงานการประชุม 
6.1 ควรอานเอกสารกอนการประชุมมาลวงหนาเพื่อใชเปนแนวทางในการสรุปผลการประชุม 
6.2 จดโดยใชคํายอ เพื่อใหเกิดความรวดเร็วในการจดรายงานการประชุม เชน ใช ม. เปนคํายอ

แทน มหาวิทยาลัย แตควรระมัดระวังคํายอที่ใชวาจะไมเกิดความสับสนในภายหลัง 
6.3 ในการสรุปประเด็นการประชุม ควรมีสมาธิพยายามฟงแลวคิดตาม จะทําใหเขาใจในประเด็น

ที่ประชุมพูดมากขึ้น 
 การบันทึกขอความที่ประชุม จะตองจดใหไดความในประเด็นที่สําคัญ คือ ใคร  ทําอะไร  ที่

ไหน  เมื่อไร  อยางไร  และ/หรือ เพราะอะไร และจะตองจับเจตนาของผูพูดวาตองการอะไร เชน  
- รายงาน  รายงานผลการปฏิบัติงาน รายงานความคืบหนา ปญหา/อุปสรรค 
- แจง   การแจงเพื่อทราบ 
- ชี้แจง   การพูดเพื่อชี้แจงสาเหตุ เรื่องราว หรือชี้แจงวิธีการปฏิบัติ 
- แสดงความคิดเห็น  การแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับประเด็นที่พิจารณาอยู ทําแลวเกิดผล

ดี ผลเสียหรือไม อยางไร 
- ใหขอเสนอแนะ  การใหขอเสนอแนะวาควรทําอะไร และ/หรือ อยางไร 

  6.4  ประเด็นใดที่ไมแนใจควรสอบถามเจาของเรื่อง เพื่อใหเกิดความเขาใจและสรุปประเด็นได
ถูกตอง 
  6.5 ในกรณีที่ประธานไมไดสรุปมติที่ประชุมปดทาย เลขานุการอาจขอความชัดเจนจากประธาน
ในเรื่องมติของที่ประชุมในแตละระเบียบวาระกอนเริ่มระเบียบวาระตอไป เพื่อใหไดมติที่ถูกตองไปใชในการ
จัดทํารายงานการประชุม 
 

7. สรุปรายงานการประชุมและจัดทํารายงานการประชุม  
 หลังจากสิ้นสุดการประชุม นํารายงานการประชุมที่จดลงในกระดาษมาพิมพใสเครื่องคอมพิวเตอร

ดวยตนเอง พรอมนําขอมูลที่ไดจากการประชุมมาประกอบการเขียนรายงานการประชุม  สําหรับระเบียบวาระ
การประชุมใดที่อภิปรายกันแลวไมแนใจหรือฟงไมทัน ใหนําเครื่องบันทึกเสียงมาเปดฟงเพื่อความชัดเจน และ
เพื่อความถูกตองตรงประเด็น  จากนั้นนําเสนอคณบดี/รองคณบดีพิจารณาตรวจสอบความถูกตอง หากมีการ
แกไขจะนํากลับมาแกไขตามขอเสนอแนะ เมื่อเสร็จเรียบรอยแลวใหจัดทํารางรายงานการประชุม  
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รายงานการประชุมกรรมการประจําคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
ครั้งที่ 4/2562 

เมื่อวันพุธที่ 12 มิถุนายน พ.ศ.2562 
เวลา  13.30  น. 

ณ  หองประชุมคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุร ี
 

ผูมาประชุม 
1. ผูชวยศาสตราจารย ดร.รสริน ดิษฐบรรจง ประธาน  
2. ศาสตราจารยกิตติคุณ ดร.อัจฉรา วงศโสธร ผูทรงคุณวุฒิ  
3. รองศาสตราจารย ดร.วิไลวรรณ ขนิษฐานันท ผูทรงคุณวุฒิ  
4. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ผดุง พรมมูล ผูทรงคุณวุฒิ  
5. อาจารย ดร.ถวัลย รุยาพร ผูทรงคุณวุฒิ  
6. อาจารยพิมพงา เพ็งนาเรนทร กรรมการ  
7. อาจารยยุทธศักดิ ์ ดีอราม กรรมการ  
8. อาจารย ดร.วาริด เจริญราษฎร กรรมการ  
9. อาจารยชนิดา จันทรงาม กรรมการ  

10. อาจารยวิฆนาย ดีสุวรรณ กรรมการ  
11. อาจารยอรรถชัย วงศอุดมมงคล กรรมการ  

 
ผูไมมาประชุม 

1. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ธญวรรณ  กาคํา ติดราชการ 
2. อาจารย ดร.มลิวัลย สุขประเสริฐ ไปราชการ 
3. อาจารยศรัณย สรรพศิริ ไปราชการ 
4. อาจารยสุระพงษ สีหมอก ไปราชการ 
5. อาจารยศราวิน ชิณวงศ ลาไปตางประเทศ 

 
เริ่มประชุมเวลา  13.45  น. 
 
 ดวย ผูชวยศาสตราจารย ดร.ธญวรรณ กาคํา คณบดีซึ่งเปนประธานการประชุม ติดราชการ        จึง
มอบหมายให ผูชวยศาสตราจารย ดร.รสริน ดิษฐบรรจง รองคณบดี ปฏิบัติหนาที่เปนประธานการประชุมแทน 
 ประธานในที่ประชุม กลาวเปดการประชุมกรรมการประจําคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร   ครั้ง
ที่ 4/2562  และดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้ 

ตัวอยางรายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ 
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ระเบียบวาระที่ 1  เรื่องที่ประธานแจงใหทราบ   
 1.1 ประธานแจงใหที่ประชุมทราบวา ขณะนี้ คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ไดจัดทําหลักสูตร
อบรมระยะสั้น จํานวน 6 หลักสูตร ใหแกครู นักเรียน บุคลากร และผูสนใจทั่วไป ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ธนบุรี กรุงเทพฯ ดังนี้ 
  1) อบรมภาษาจีนพื้นฐานสําหรับผูเริ่มตน (จํานวนรับขั้นต่ํา 20 คน) (คอรสเรียนสด ฟง - พูด
กับเจาของภาษา) เรียนทุกวันอาทิตย 5 สัปดาห/4 ชม. รวม 20 ชม. คาลงทะเบียน 2,000 บาท/คน 
  2) อบรมภาษามลายูพื้นฐาน (จํานวนรับขั้นต่ํา 20 คน) มี 3 คอรส ไดแก  

- อบรมภาษามลายูในสํานักงาน   
- อบรมภาษามลายูในงานบริการ  
- อบรมภาษามลายูเพื่อการทองเที่ยว  

เรียนทุกวันอาทิตย 5 สัปดาห/ 6 ชม. รวม 30 ชม.  คาลงทะเบียน 3,500 บาท/คน 
3) อบรมภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมความพรอมในการสอบ ก.พ. วิชาภาษาอังกฤษภาค ก

(จํานวนรับขั้นต่ํา 20 คน) เรียนวันอังคาร/พุธ/พฤหัสบดี 5 สัปดาห รวม 45 ชม.  คาลงทะเบียน 3,500 บาท/
คน 

4) อบรมภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมความพรอมในการสอบ TOEIC (จํานวนรับขั้นต่ํา 20 คน) 
เรียนวันอังคาร/พุธ/พฤหัสบดี 5 สัปดาห รวม 45 ชม.  คาลงทะเบียน 3,500 บาท/คน 

5) อบรมเชิงปฏิบัติการนาฏศิลปไทยรูปแบบระบํามาตรฐานเพื่อพัฒนาครูนาฏศิลปไทย 
คาลงทะเบียน 3,500 บาท/คน 

6) อบรมภาษาไทยและวัฒนธรรมไทยสําหรับชาวตางประเทศ (จํานวนรับขั้นต่ํา 20 คน)  มี 
3 คอรส ไดแก   

- สนทนาภาษาไทยในชีวิตประจําวัน   
- การฟงและพูดภาษาไทย  
- การอานและเขียนภาษาไทย 

เรียนทุกวันอาทิตย 5 สัปดาห/ 6 ชม. รวม 30 ชม.  คาลงทะเบียน 3,500 บาท/คน 
  7) หลักสูตรศาสนพิธีกรรมสําหรับประชาชนสูการเปนมัคนายกมืออาชีพ จัดที่มหาวิทยาลัย
ราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการ คาลงทะเบียน 2,500 บาท/คน 
 

 
ระเบียบวาระที่ 2  เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 4/2562 

ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 4/2562  โดยไมมีขอแกไข  
 
ระเบียบวาระที่  3  เรื่องสืบเนื่องจากการประชุม ครั้งที่ 3/2562   ไมมี 
 
ระเบียบวาระที ่ 4  เรื่องนําเสนอเพื่อพิจารณา 
 4.1 สรุปผลประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีตอคุณภาพการจัดบริการใหคําปรึกษาทาง
วิชาการ และแนะแนวการใชชีวิต ประจําปการศึกษา 2561 
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 ประธานนําเสนอสรุปผลประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีตอคุณภาพการจัดบริการให
คําปรึกษาทางวิชาการ และแนะแนวการใชชีวิต ประจําปการศึกษา 2561 ใหที่ประชุมพิจารณา ดังนี ้

 ในปการศึกษา 2561 คณะฯ ไดจัดกิจรรมบริการนักศึกษาในดานตางๆ และโครงการดานกิจกรรม
นักศึกษาเพ่ือบริการแกนักศึกษา ซึ่งการจัดโครงการและกิจกรรมไดรับความรวมมือจากนักศึกษาเปนอยางมาก 
ซึ่งคณะฯ ไดทําการสํารวจความพึงพอใจการใหบริการนักศึกษาในดานการใหคําปรึกษา และการใหขอมูลที่
เปนประโยชนแกนักศึกษา ตลอดจนประเมินผลโครงการดานการจัดกรรมกรรมนักศึกษาของคณะฯ เพื่อนํา
ขอเสนอแนะที่ไดรับนั้น ไปปรับปรุงแกไขการจัดกิจกรรมใหบริการนักศึกษาและโครงการในครั้งตอไป 

 รายงานผลการสํารวจและประเมินผลการจัดกิจกรรมใหบริการนักศึกษาและโครงการ ที่ได
นําเสนอการประชุมครั้งนี้  ไดแก   

  - การจัดบริการใหคําปรึกษาทางวิชาการ และการใชชีวิตแกนักศึกษา คณะฯ ไดจัดทําแบบ
สํารวจความพึงพอใจของนักศึกษา ซึ่งผลสํารวจคะแนนความพึงพอใจจากผูตอบแบบสอบถามไดคะแนนเฉลี่ย
อยูท่ี 4.38 คิดเปนรอยละ  87.6 % ผลการประเมินอยูในระดับมาก 
 รายงานการประเมินผลโครงการเตรียมความพรอมเพื่อการทํางานเมื่อสําเร็จการศึกษาแกนักศึกษา  
ไดแก  
 มติท่ีประชุม   เห็นชอบ   
 
ระเบียบวาระที ่ 5  เรื่องอื่นๆ   
 5.1  การเปดหลักสูตรอบรมระยะสั้น 
 ที่ประชุมใหขอสังเกตวา สําหรับหลักสูตรระยะสั้น ที่ไมสามารถเปดหลักสูตรไดเนื่องจากมี ผูมา
สมัครไมถึงตามจํานวนที่เปนจุดคุมทุนของมหาวิทยาลัยนั้น หากมีการเปลี่ยนวิธีคิดโดยไมคํานึงถึงจุดคุมทุน ก็
เล็งเห็นวาคณะฯ ควรเปดรับผูที่สนใจสมัครเขาเรียนในหลักสูตรนั้นๆ กอน เพื่อเปนการประชาสัมพันธ
หลักสูตร คณะฯ และมหาวิทยาลัยใหเปนที่รูจัก อีกทั้งยังเปนการบอกตอใหกับผูที่มีความสนใจสมัครเขาเรียน
ในหลักสูตรตอไปในอนาคต 
 5.2  การเตรียมความพรอมรับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ปการศึกษา 2562 
  ประธานนําเสนอวา เนื่องจากในปการศึกษา 2562 ไดมีการปรับเปลี่ยนเกณฑการประกัน
คุณภาพการศึกษา โดยเพิ่มในสวนของการจัดทําโครงการ/นวัตกรรมสําหรับการตรวจประเมินคุณภาพในระดับ
หลักสูตร พรอมนําเสนอขอมูลเบื้องตนวาในสวนของคณะฯ ไดพัฒนาแอพพลิเคชั่นคําศัพทภาษาอังกฤษ (300 
Words for English Proficiency Tests) ซึ่งเปนความรวมมือระหวางอาจารยในสาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ 
และสาขาวิชาการสรางสรรคศิลปะดิจิทัล สําหรับการสอบวัดความสามารถภาษาอังกฤษของนักศึกษาคณะฯ 
เพื่อใหนักศึกษามีสื่อการเรียนสําหรับพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ       
 ในประเด็นนี้ จึงอยากขอคําแนะนําจากผูทรงคุณวุฒิเกี่ยวกับการดําเนินการเพื่อใหสอดคลองตาม
เกณฑการประเมินดังกลาว   
 ผูทรงคุณวุฒิ ใหขอเสนอแนะวา ในปจจุบัน 

- การเรียนผานออนไลน  
- การจัดทําหลักสูตรระยะสั้นผานการศึกษาออนไลน 
- การพัฒนาหลักสูตรโดยมีรายวิชาเกี่ยวกับการศึกษาออนไลน/ดิจิทัล  โดยอาจระบุไวใน

สวนของรายวิชาเลือก 
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- การจัดทําหลักสูตรบูรณาการระหวางสาขาวิชา 
ตัวอยางเบื้องตนเหลานี้ ลวนเปนสิ่งสําคัญในสังคมยุคปจจุบัน ซึ่งแตละหลักสูตรควรเริ่มดําเนินการไปทีละเล็ก
ละนอย เพื่อนําไปสูนวัตกรรม 
 

ประธานกลาวขอบคุณผูทรงคุณวุฒิทุกทาน และกลาวขอบคุณกรรมการประจําคณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร ที่เขารวมประชุมในครั้งนี้ พรอมกลาวปดการประชุม 
 
 

เลิกประชุมเวลา  11.30  น. 
 

(นางสาวจิตติมา สรวยโภค) 
เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป 
ผูจดรายงานการประชุม 

 
 

(ผูชวยศาสตราจารย ดร.ธญวรรณ กาคํา) 
คณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

ผูตรวจรายงานการประชุม 
 
 
 
8. รับรองรายงานการประชุม  
 จัดสงรายงานการประชุมใหคณะกรรมการพิจารณารับรองทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส โดยขอให

พิจารณาภายในกําหนดเวลา 3-5 วัน หากพนกําหนดแลวจะถือวารับรองรายงานการประชุมครั้งนั้นๆ เมื่อ
คณะกรรมการพิจารณารับรองรายงานการประชุมเรียบรอยแลว หากกรรมการมีการแกไขรายงานการประชุม 
จะตอบกลับเปนจดหมายอิเลคทรอนิกสมายังคณะเพื่อแกไข หลังจากที่ดําเนินการแกไขตามขอเสนอแนะของ
คณะกรรมการเสร็จเรียบรอยแลว จะพิมพเอกสารนําเสนอใหคณบดี/รองคณบดีลงนาม ในฐานะผูตรวจ
รายงานการประชุม 
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  บันทกึขอความ 
สวนราชการ   คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                                       

ที ่  อว ๐๖๔๒.๐๓/ ว ๓๕๐  วันที ่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๒                 
เรื่อง   พิจารณารับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะ  ครั้งที่ ๕/๒๕๖๒ 

เรียน กรรมการประจําคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

ตามที่ไดมีการประชุมคณะกรรมการประจําคณะ มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  ครั้งที่    ๕/
๒๕๖๒   เมื่อวันพุธที่ ๒๘ สิงหาคม  ๒๕๖๒  นั้น  ฝายเลขานุการขอสงรายงานการประชุมฯ ดังกลาว เพื่อให
คณะกรรมการพิจารณารับรอง และแจงกลับไปยังสํานักงานคณบดีคณะมนุษยฯ ภายในวันที่ ๔ กันยายน ๒๕๖๒  
ทั้งนี้ หากพนกําหนดเวลาดังกลาวจะถือวาทานไดรับรองรายงานการประชุมดังกลาว   

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 
 
 

(นางสาวจิตติมา สรวยโภค) 
เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป 

 
 

 
4.2  วิธกีารติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน 
 การติดตามผลการปฏิบัติงานตามคูมือนี้ ผูจัดทําไดกําหนดวิธีการติดตามและประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน ดังนี้ 

1. ผูปฏิบัติงานหรือผูบังคับบัญชาสามารถติดตามการปฏิบัติงานโดยการตรวจสอบความถูกตองของ
วิธีการ รูปแบบการปฏิบัติงานในเรื่องการเชิญประชุม  การจัดทําระเบียบวาระการประชุม  การจัดทํารายงาน
การประชุม  และการจัดสงรายงานการประชุมวาเปนไปตามกําหนดไวในคูมือหรือไม   

2. ผูปฏิบัติงานหรือผูบังคับบัญชาสามารถติดตามผลการปฏิบัติงานโดยพิจารณาวาผูปฏิบัติงาน
สามารถดําเนินการเชิญประชุม และจัดสงวาระการประชุมพรอมเอกสารการประชุมใหกรรมการและสมาชิก
ผูเขารวมประชุมทราบลวงหนาอยางนอย 7 วัน กอนการประชุมหรือไม 

 

 

ตัวอยางบันทึกขอความแจงเวียนรับรองรายงานการประชุมในจดหมายอิเลคทรอนิกส 
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บทที่  5 
ปญหาอุปสรรค แนวทางแกไขและพัฒนางาน 

 
5.1 ปญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงาน 

ในฐานะที่ผูจัดทําคูมือมีหนาที่ความรับผิดชอบดานการจัดประชุมและรายงานการประชุม
คณะกรรมการประจําคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ซึ่งเริ่มตั้งแตขั้นตอนการ
เตรียมการกอนการประชุม  ขั้นตอนการดําเนินการประชุม  และขั้นตอนการดําเนินการหลังการประชุม 
ผูจัดทําจึงไดสรุปปญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน ดังนี้ 

1. การเชิญประชุม  ในการประชุมบางครั้ง มีการกําหนดวันประชุมที่กระชั้นชิด ทําใหดําเนินการ
จัดทําหนังสือเชิญประชุมนอยกวา 7 วัน และตองเรงจัดทําเอกสารประกอบการประชุม 

2. การบันทึกการประชุม   
 2.1 ผูจดรายงานการประชุมไมสามารถจับประเด็นและสรุปใจความสําคัญได เชน ในกรณีที่มีเรื่อง

การอภิปรายในเรื่องที่ไมไดเกี่ยวของโดยตรง หรือมีการอภิปรายถกเถียงกันไปมาจํานวนมาก ทําใหผูมีหนาที่จด
รายงานการประชุมไมสามารถสรุปใจความสําคัญและจัดทํารายงานการประชุมที่ชัดเจน ตรงประเด็นได   

 2.2 ผูจดรายงานการประชุมใชภาษาที่ไมเปนทางการ (ภาษาพูด) ในการจัดทํารายงานการประชุม 
3. การดําเนินการประชุม 
 3.1 ผูจัดประชุมไมไดจัดสงเอกสารการประชุมใหผูเขาประชุมศึกษาลวงหนากอนการประชุม ทํา

ใหผูเขาประชุมไมสามารถเตรียมประเด็นที่จะซักถามมาลวงหนา ทําใหตองศึกษาและทําความเขาใจในขณะที่
ประชุม ซึ่งทําใหเสียเวลาประชุม 

 3.2 ผูเขาประชุมมาประชุมสาย ตองโทรศัพทประสานและรอใหครบองคประชุมจึงจะเริ่มประชุม
ได ทําใหเริ่มประชุมชากวากําหนด 

 3.3 ผูเขารวมประชุมเอางานอ่ืนมาทํา ไมสนใจฟงเรื่องท่ีกําลังประชุม 
4. การจัดทํารายงานการประชุม 
 4.1 ในการประชุมบางครั้งไมมีการสรุปมติในแตละเรื่องที่ชัดเจน ทําใหบางครั้งผูจดรายงานการ

ประชุมพิมพมติของที่ประชุมคลาดเคลื่อน ไมครบถวน 
 4.2 จัดทํารายงานการประชุมลาชาเกินระยะเวลาที่กําหนด (ภายใน 7 วันหลังจากประชุม) 
 4.3 ผูจดรายงานการประชุมขาดทักษะในการใชสํานวนภาษาและถอยคําที่เหมาะสม รวมทั้งไมมี

ความแมนยําในการใชภาษาไทย 
5. การสงรายงานการประชุมใหคณะกรรมการพิจารณารับรอง ผูเขาประชุมไมอานรายงานการ

ประชุม และไมมีการตอบกลับ เมื่อไดรับการแจงเวียนทางเอกสารไปยังผูอาน  
 

5.2 แนวทางการแกไขและพัฒนา 
1. วางแผนจัดทําปฏิทินการประชุมคณะกรรมการประจําคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ทั้งป 

และศึกษาวามีเรื่องใดบางท่ีตองนําเสนอเขาที่ประชุม 
2. การบันทึกการประชุม 
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 2.1 ผูจดรายงานการประชุมตองตั้งใจฟงการประชุมอยางมีสมาธิ ประเด็นที่มีการอภิปรายแลวฟง
ไมเขาใจ ใหจดรายละเอียดที่มีการอภิปรายไว แลวมาสอบถามผูเกี่ยวของเพื่อทําความเขาใจวาเรื่องเปน
อยางไร กอนที่จะจัดทํารายงานการประชุม 

 2.2 ผูจดรายงานการประชุมควรศึกษาตัวอยางการจัดทํารายงานการประชุมจากท่ีอื่นๆ และจําทํา
รายงานการประชุม โดยใชหลัก “5W1H”  Who (ใคร)  What (ทําอะไร)  Where (ที่ไหน)  When  (เมื่อไร)  
Why (ทําไม)  How (อยางไร) 

3. การดําเนินการประชุม 
 3.1 กําหนดใหมีการจัดสงเอกสารการประชุมใหผูเขาประชุมศึกษาลวงหนาอยางนอย 1 วันกน

ประชุม 
 3.2 ประสานย้ําวันเวลาประชุมกับผูเขาประชุม กอนประชุม 1 วัน และควรจัดทําขอตกลงรวมกัน

ในเรื่องการเขาประชุมตรงตอเวลา ในกรณีที่กรรมการทานใดติดภารกิจทําใหเขาประชุมไดชา ขอใหแจง
เลขานุการทราบลวงหนา 

 3.3 ประธานที่ประชุมควรขอความรวมมือจากผูเขารวมใหตั้งใจฟงเรื่องที่พิจารณา หรือเรื่องที่
กําลังประชุม เพราะหากมีการลงมติหรือขอความเห็น จะไดใชวิจารณญาณไดถูกตอง 

4. การจัดทํารายงานการประชุม 
 4.1 เมื่อเสร็จสิ้นการรายงานหรือพิจารณาในแตละระเบียบวาระ ควรใหเลขานุการสรุปมติที่

ประชุมกอนขึ้นระเบียบวาระการประชุมถัดไป 
 4.2 จัดทํารายงานการประชุมลวงหนา กรณีเปนเรื่องแจงเพื่อทราบแลวมาเพิ่มขอมูลภายหลังจาก

ประชุมเสร็จ  
 4.3 แมผูจดรายงานการประชุมจะใชเครื่องบันทึกเสียง ก็ขอใหตั้งใจฟงและจดรายงานอยางมี

สมาธิ ไมหวังพึ่งเครื่องบันทึกเสียงเพียงอยางเดียว เพราะจะไดฝกทักษะและเปนการประหยัดเวลา 
5. การสงรายงานการประชุมใหคณะกรรมการพิจารณารับรอง 
 5.1 เสนอท่ีประชุมใหผูเขาประชุมทราบถึงวิธีการ และขั้นตอนเมื่อไดรับการแจงเวียนรายงานการ

ประชุม 
 5.2 เผยแพรรายงานการประชุมในเว็บไซตของคณะฯ เพื่อใหผูเขารวมประชุมสามารถอาน

รายงานการประชุมยอนหลังได หรือเพ่ือใหผูเกี่ยวของเขาไปสืบคนขอมูลได  

 
5.3 ขอเสนอแนะ 
             1. ควรศึกษาเทคนิคการเขียนรายงานการประชุมที่ดี และตัวอยางการเขียนรายงานการประชุมจาก
หลายๆ ที่เพื่อนําไปปรับใชในการปฏบิัติงานใหดียิ่งขึ้น 

2. ควรมีการแลกเปลี่ยนแนวปฏิบัติที่ดีในการจัดประชุมของแตละหนวยงานภายในมหาวิทยาลัย 
3. ประธานที่ประชุมควรสรุปประเด็นทุกเรื่องในที่ประชุม เพื่อใหเกิดความเขาใจที่ตรงกันและเปนไป

ตามมติท่ีประชุม 
4. ประธานในที่ประชุมควรใชภาษาที่กระชับรัดกุม รักษาเวลาในการประชุม และเปดโอกาสใหสมาชิก

ไดเสนอความคิดเห็นอยางเสรี และภายในขอบเขตที่เหมาะสม 
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5. หากมีการยกเลิกการประชุม ควรโทรศัพทแจงผูเขารวมประชุมใหทราบกอนและสงหนังสือแจง
เลื่อนการประชุม 

6. ผูจัดรายงานการประชุมควรเปนนักฟงที่ดี มีสมาธิในการฟง เพื่อจะไดจดรายงานการประชุมได
ถูกตอง และตรงประเด็น 
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ภาคผนวก ก 
การใชภาษาราชการ 
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การใชภาษาราชการ 
 
 ในภาษาราชการและภาษาท่ีเปนทางการ จะมีการใชคําหรือสํานวนบางชนิดที่แตกตางกัน ดังนี้ 
 

ภาษาทั่วไป ภาษาราชการ 
ใคร ผูใด 
ที่ไหน ที่ใด 
แบบไหน แบบใด 
อะไร สิ่งใด  อันใด 
ไดไหม ไดหรือไม 
เมื่อไหร เมื่อใด 
อยางไร เชนใด  ประการใด 
ทําไม เพราะอะไร  เหตุใด 
เดี๋ยวนี้ ขณะนี้  บัดนี้ 
ตองการ (มีความ) ประสงค 
ชวย อนุเคราะห 
ไมใช มิใช 
ไมด ี มิชอบ  ไมสมควร 
ในเรื่องนี ้ ในการนี้  ในกรณีนี้ 
เรื่องนัน้  เรื่อง (กรณี) ดังกลาว 
เหมือนกัน เชนเดียวกัน 
ขอเชิญมา ขอเชิญไป 
ยังไมไดทําเลย ยังไมไดดําเนินการแตอยางใด 
เสร็จแลว แลวเสร็จ  เรียบรอยแลว 
ขอเตือนวา ขอเรียนใหทราบวา 
ปญญาทึบ  โง ขาดความรูความเขาใจ 
ใชไมได  เลว ยังบกพรอง  ยังตองปรับปรุง 
ขอใหดําเนินการ โปรดพิจารณาดําเนินการ 
โปรดอนุมัต ิ โปรดพิจารณาอนุมัต ิ
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ภาคผนวก ข 
คําที่มักเขียนผิด 
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คําที่มักเขียนผิด 

 
ผิด ถูก ผิด ถูก 

กระตือรือลน กระตือรือรน กะทัดรัด กะทัดรัด 
กาลเทศะ กาลเทศะ ขะมักเขมน ขะมักเขมน 
ขาดดุลย ขาดดุล คลินิก คลินิก 
คนอง คะนอง เครื่องยนตร เครื่องยนต 
โควตา โควตา จรเข จระเข 
เจตจํานง เจตจํานง เจตนารมณ เจตนารมย 
ชะลอ ชะลอ เซ็นตชื่อ เซ็นชื่อ 
ดํารงค ดํารง ตระเวณ ตระเวน 
อิสระภาพ อิสรภาพ ทะแยง ทแยง 
ทรนง ทระนง ทนุบํารุง ทะนุบํารุง 
ทะเลสาป ทะเลสาบ ฑูต ทูต 
ทูลหัว ทูนหัว ทูนกระหมอม ทูลกระหมอม 
เทอดทูน เทิดทูน ธุระกิจ ธุรกิจ 
เนรมิตร เนรมิต บิณฑบาตร บิณฑบาต 
บุคคลิกภาพ บุคลิกภาพ ผลัดวันประกันพรุง ผัดวันประกันพรุง 
โทสะจริต โทสจริต ประนาม ประณาม 
ปราณีต ประณีต ประสพการณ ประสบการณ 
ปราถนา ปรารถนา ฑีฆายุโกโหตุ ทีฆายุโกโหตุ 
ปราศัย ปราศรัย เบญจเพศ เบญจเพส 
ผลุดลุกผลุดนั่ง ผุดลุกผุดนั่ง ผูกพันธ ผูกพัน 
เผลอเรอ เผอเรอ กลยุทธ กลยุทธ 
พหูสูตร พหูสูต ภาระกิจ ภารกิจ 
มาตราฐาน มาตรฐาน รสชาด รสชาติ 
ล่ําลือ ร่ําลือ รื่นรมณ รื่นรมย 
ละเอียดละออ ละเอียดลออ ตําหรับ ตํารับ 
เลือกสรรค เลือกสรร สรางสรร สรางสรรค 
อุปการะคุณ อุปการคุณ สังเกต ุ สังเกต 
สัญญลักษณ สัญลักษณ สับปะรส สับปะรด 
สาธารณะชน สาธารณชน เครื่องสําอางค เครื่องสําอาง 
หลับไหล หลับใหล อนุญาต ิ อนุญาต 
อินเตอรเน็ต อินเทอรเน็ต เว็บไซท เว็บไซต 
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ชื่อ-ชื่อสกุล  นางสาวจิตติมา สรวยโภค 
 
วัน เดือน ปเกิด  29 กันยายน 2521 
 
ภูมิลําเนา   นครราชสีมา 
 
ประวัติการศึกษา  
 พ.ศ. 2542  ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย (การใชภาษา) สถาบันราชภัฏธนบุรี 
 พ.ศ. 2552  รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร  
    มหาวิทยาลัยสยาม 
 
ประวัติการทํางาน 
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