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บทท่ี 1  
บทน ำ 

 
ควำมเป็นมำของกำรจัดกำรประชุม 

การประชุมมีความส าคัญมากต่อองค์กร เนื่องจากเป็นการที่บุคคล 2 คนขึ้นไป มาร่วม
ปรึกษาหารือ  และตัดสินใจร่วมกันของคนในองค์กร เพ่ือกระท ากิจกรรมให้บรรลุวัตถุประสงค์อย่างใด
อย่างหนึ่ง ตลอดจนการร่วมกันแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นน าไปสู่การจัดท ารายงานการประชุมที่มี
ความกระชับ รัดกุม เพ่ือบันทึกความคิดเห็นของผู้มาประชุม ผู้เข้าร่วมประชุม และการบันทึกมติที่
ประชุมไว้เป็นหลักฐานพร้อมทั้งยังสามารถติดตามงานตามวาระการประชุมที่ได้รับมอบหมายจากที่
ประชุม ไดด้้วย  

การจัดการประชุมประกอบด้วยเนื้อหา ความหมายและความส าคัญของการประชุมและ
วิธีการปฏิบัติงานการจัดการประชุมตามกระบวนการ และขั้นตอนการปฏิบัติงาน ล าดับก่อนการ
ประชุม ระหว่างการประชุม และหลังการประชุม การบันทึกมติที่ประชุม การรายงานการประชุม 
รวมถึงข้อควรระวัง ปัญหา อุปสรรค แนวทางแก้ไขเมื่อเกิดปัญหาในการปฏิบัติงานการจัดการประชุม  
 ผู้จัดท าหวังเป็นอย่างยิ่งว่าผู้ได้รับหน้าที่เป็นเลขานุการ การประชุมคณะกรรมการบริหาร
ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์  จะได้รับประโยชน์จาก
คู่มือการจัดการประชุมเล่มนี้ เพ่ือน าไปปฏิบัติตามล าดับขั้นตอน การวางแผน การจัดเตรียมการก่อน
วันประชุม และหลังการประชุม ว่าควรจะด าเนินการตามขั้นตอนอย่างไรให้การด าเนินการประชุมมี
ประสิทธิภาพ และบรรลุวัตถุประสงค์ในการประชุมต่อไป 

 
วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือน าไปใช้เป็นแนวทางในการจัดการประชุม 
2. เพ่ือให้ผู้ปฏิบัติรับทราบล าดับก่อนการประชุม ระหว่างการประชุม และหลังการประชุม  
3. เพ่ือให้ผู้ปฏิบัติรับทราบรูปแบบ และวิธีการจัดท าระเบียบวาระการประชุมที่ถูกต้อง
เทคนิควิธีการจดรายงานประชุม รูปแบบของรายงานการประชุม และเทคนิคการติดตามผล
การปฏิบัติงานตามมติที่ประชุมครั้งที่ผ่านมา 
5. เพ่ือให้ผู้ปฏิบัติใช้ระบบประชุมอิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting) ส าหรับจัดการประชุม 

 
ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ 

1.  ผู้ปฏิบัติน าแนวทางไปใช้ส าหรับการจัดการประชุม 
2. ผู้ปฏิบัติงานสามารถด าเนินการจัดประชุมตามข้ันตอนก่อนการประชุม ระหว่างการ

ประชุม และหลังการประชุม รวมทั้งด าเนินการติดตามผลการปฏิบัติงานตามมติที่ประชุมครั้งที่ผ่านได้ 
3. ผู้ปฏิบัติงานสามารถน ารูปแบบ และตัวอย่างในคู่มือเล่มนี้ไปใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่าง

ถูกต้อง 
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4. ผู้ปฏิบัติสามารถน าระบบประชุมอิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting) มาใช้ส าหรับจัดการประชุม 
              ในการด าเนินการประชุม การรับรองรายงานการประชุมผ่านระบบ 

5. ผู้ปฏิบัติงานสามารถน าเทคนิควิธีการจดรายงานการประชุม เพ่ือน าไปจัดท าเป็นรายงาน
การประชุมได้ถูกต้องตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 ข้อ 25 
 
ขอบเขตของคู่มือ 
 คู่มือการจัดการประชุมเล่มนี้ ใช้หลักเกณฑ์การจัดท ารายงานการประชุมตามระเบียบส านัก
นายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2548 ข้อ 25  
รายงานการประชุม คือ การบันทึกความคิดเห็นของผู้มาประชุม ผู้ร่วมประชุม และมติของที่ประชุมไว้
เป็นหลักฐาน ซึ่งจัดเป็นหนังสือราชการชนิดที่ 6 คือ หนังสือที่เจ้าหน้าที่จัดท าขึ้นหรือรับไว้เป็น
หลักฐานในราชการ 

และคู่มือเล่มนี้มีเนื้อหาครอบคุลมตั้งแต่ขั้นตอนก่อนการประชุม ได้แก่ การจัดท าระเบียบ
วาระการประชุมและเอกสารประกอบการประชุม การจัดท าบันทึกเชิญประชุม การจัดเตรียมห้อง
ประชุม โสตทัศนูปกรณ์ ระหว่างการประชุม ได้แก่ การบันทึกมติที่ประชุม หลังการประชุม ได้แก่ 
สรุปมติและจัดท ารายงานการประชุม แก้ไขรายงานตามมติที่ประชุม และจัดท ารายงานฉบับสมบูรณ์ 
การติดตามผลการปฏิบัติงานตามมติที่ประชุม โดยจัดท าขึ้นส าหรับผู้ได้รับหน้าที่เป็นเลขานุการการ
ประชุมคณะกรรมการบริการส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครสวรรค์ เพ่ือให้บุคลากรภายในหน่วยงานสามารถน าไปปฏิบัติงานทดแทนกันได้ และปฏิบัติงาน
เป็นไปตามข้ันตอนได้อย่างถูกต้อง โดยสามารถใช้ได้เป็นประจ าทุกครั้งที่จัดการประชุมคณะกรรมการ
บริหารส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ซึ่งมีก าหนด
ระยะเวลาหลังจากวันประชุมจะต้องจัดท ารายงานการประชุม และเสนอผู้เข้าร่วมประชุมรับรอง
รายงานการประชุมผ่านทางระบบการประชุมอิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting) ให้เสร็จสิ้นภายใน 14 วัน 
และด าเนินการติดตามผลการปฏิบัติงานตามที่ประชุมมอบหมายหลังจากสิ้นก าหนดการรับรอง
รายงานการประชุม 7 วัน  
 
นิยำมศัพท์เฉพำะ/ค ำจัดควำม 

การประชุม หมายถึง การนัดหมายวัน เวลา และสถานที่ให้บุคคลกลุ่มหนึ่งได้พบปะกันเพ่ือ
ร่วมกันปรึกษาหารือ หรือด าเนินกิจกรรมใด ๆ ตามวัตถุประสงค์ท่ีก าหนดไว้หรือการที่บุคคล 2 คนขึ้น
ไป มาร่วมปรึกษาหารือเพ่ือกระท ากิจกรรมให้บรรลุวัตถุประสงค์อย่างใดอย่างหนึ่ง  
 ระเบียบวาระการประชุม  หมายถึง เรื่องท่ีน ามาปรึกษาหารือกันในที่ประชุม 
 องค์ประชุม หมายถึง บุคคลที่มีหน้าที่ต้องเข้าประชุม ได้แก่ ประธาน กรรมการ เลขานุการ 
ตัวแทนจากหน่วยงานที่ได้รับมอบหมาย หลักการประชุม ถ้าสมาชิกที่มาประชุมเกินครึ่งของจ านวน
สมาชิกทั้งหมดก็ถือว่าครบองค์ประชุม ประธานก็เริ่มด าเนินประชุมได้ แต่ถ้ามีสมาชิกมาประชุมน้อย
กว่าครึ่งหนึ่ง ถือว่าไม่ครบองค์ประชุม ประธานจะต้องยกเลิกการประชุมครั้นนั้น หรือนัดหมายครั้ง
ใหม ่(เพ่ิมศักดิ์  ทับทิมทอง, 2561) 
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 ที่ประชุมหรือผู้ เข้าร่วมประชุม หมายถึง ผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด  เป็นผู้ใช้ระบบ  
ประชุมอิเล็กทรอนิกส์ e-Meeting ในการประชุมผ่านอุปกรณ์ทุกชนิด (มหาวิทยาลัยบูรพา. ส านัก
คอมพิวเตอร์, 2562) 
 เลขานุการ หรือ ผู้ได้รับมอบหมาย หมายถึง ผู้จัดท าเอกสารการประชุม จดบันทึกการ
ประชุม และจัดท ารายงานการประชุม  
 ผู้เข้าร่วมประชุม  หมายถึง  ตัวแทนจาก 3 หน่วยงาน ได้แก่ ส านักงานผู้อ านวยการ ศูนย์
วิทยบริการ  และศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
 มติ  หมายถึง  ข้อสรุปการตัดสินใจของที่ประชุมเพ่ือน าไปปฏิบัติ 
 รายงานประชุม หมายถึง การบันทึกความคิดเห็นของผู้มาประชุม ผู้เข้าร่วมประชุม และการ
บันทึกมติที่ประชุมไว้เป็นหลักฐาน (ส านักนายกรัฐมนตรี. 2526: 11) 
 ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (NSRU Office) หมายถึง การจัดส่งหนังสือเชิญประชุมผ่าน
ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (NSRU Office) (มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์. ส านักวิทยบริการ
และเทคโนโลยีสารสนเทศ, 2562) 

ระบบประชุมอิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting)  หมายถึง  การประชุมร่วมกันผ่านระบบโดย
เรียกดูรายละเอียดวาระการประชุม หรือดาวน์โหลดเอกสารการประกอบการประชุม สืบค้นข้อข้อมูล
การประชุมต่างๆ สามารถจดบันทึกโน้ตส่วนตัว และรับรองรายงานการประชุมผ่านระบบ และดู
รายงานการลดจ านวนกระดาษ (มหาวิทยาลัยบูรพา. ส านักคอมพิวเตอร์, 2562) 
 จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (e-Mail) หมายถึง  การรับรองรายงานการประชุมผ่านทางจดหมาย
อิเล็กทรอนิกส์ (e-Mail) 
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บทท่ี 2 
บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ 

 
บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของต าแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ระดับปฏิบัติการ กลุ่ม

งานบริหารและเลขานุการ ส านักงานผู้อ านวยการ ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ซึ่งมีการก าหนดหน้าที่ความรับผิดชอบไว้ในใบบรรยายคุณลักษณะ
งาน (Job Description) ประกอบด้วยรายละเอียดหน้าที่ และความรับผิดชอบของต าแหน่ง รวมถึง
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 

 
บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของต าแหน่ง 
ต าแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ระดับปฏิบัติการ 
 ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ในการบริหารจัดการภายในส านักงาน และ
การบริหารงานทั่วไป ซึ่งมีลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติตามแต่จะได้รับค าสั่งโดยไม่จ ากัดขอบเขตหน้าที่ 
ซึ่งต้องใช้ความรู้ ความสามารถมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มงานบริหารและ
เลขานุการ เช่น งานธุรการ การติดต่อนัดหมาย การจัดงานเลี้ยงรับรองและงานพิธีต่าง ๆ การเตรียม
เรื่อง และเตรียมการส าหรับการประชุม จดบันทึก และเรียบเรียงรายงานการประชุม ท าเรื่ องติดต่อ
ประสานกับบุคคลและหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกองค์กร การติดตามผลและรายงานผลการ
ปฏิบัติงานตามมติที่ประชุมหรือผลการปฏิบัติงานตามค าสั่ง งานสารบรรณ งานบริหารทรัพยากร
บุคคล งานจัดระบบงาน งานบริหารอาคารสถานที่ งานเอกสาร งานระเบียบแบบแผน งานรวบรวม
สถิติ และปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับงานอ านวยการ การบริหารจัดการภายในส านักงาน ให้ค าปรึกษา 
แนะน า ถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับงานในหน้าที่ที่เกี่ยวข้องให้แก่นักศึกษา บุคลากร และปฏิบัติงานอ่ืน
ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
 มีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้ 
    1.ด้านการปฏิบัติการ  

                   1.1. ปฏิบัติงานเลขานุการ เตรียมเรื่องและเตรียมการส าหรับการประชุม จดบันทึก
และเรียบเรียงท ารายงานการประชุม และรายงานอื่น ๆ เพ่ือให้การด าเนินการประชุมส าเร็จลุล่วง
เรียบร้อย ด าเนินการติดตามผลและรายงานผลการปฏิบัติงานตามมติท่ีประชุม หรือผลการปฏิบัติงาน
ตามค าสั่ง และการปฏิบัติงานอ่ืนที่เกี่ยวข้อง ให้มีประสิทธิภาพ 
           1.1. ปฏิบัติงานธุรการ การร่างโต้ตอบหนังสือ ท าเรื่องติดต่อประสานกับบุคคลและ
หน่วยงานทั้งภายในและภายนอกองค์กร และงานจัดเก็บหนังสือราชการ โดยแยกหมวดหมู่ จัดเก็บ
เป็นแฟ้มเอกสาร และจัดเก็บในเครื่องคอมพิวเตอร์  
          1.1. ปฏิบัติงานสารบรรณ การรับ-ส่งหนังสือราชการ การเสนอหนังสือราชการเพ่ือให้
ผู้บริหารรับทราบ และพิจารณาสั่งการตามล าดับชั้น งานควบคุมดูแลการจัดการเอกสารและ
ระบบงานสารอิเล็กทรอนิกส์ (e-Office) ในการจัดเก็บเพ่ือให้ง่ายต่อการสืบค้น 
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              1.1. ปฏิบัติงานการจัดพิมพ์และแจกจ่ายเอกสาร ร่าง–พิมพ์ ค าสั่ง ประกาศ หนังสือ
รับรอง เอกสารและรายงานอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
             1.1. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารจัดการภายในส านักงานและการบริหารงานทั่วไป 
แก้ไขปัญหาในงานที่มีความยุ่งยากเพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงานต่าง ๆ ในหน่วยงานให้เป็นไปอย่าง
ราบรื่น มีประสิทธิภาพ 
             1.1. ปฏิบัติงานสนับสนุนการบริหารทรัพยากรบุคคล งานศึกษา วิเคราะห์ บันทึก 
รวบรวมข้อมูล สถิติการมาปฏิบัติงานของบุคลากร การจัดส่งใบลาตามระเบียบของทางราชการ การ
จัดท าค าสั่งปฏิบัติราชการ เอกสาร รายงานที่เกี่ยวข้องกับการบริหารทรัพยากรบุคคลของหน่วยงาน 
และประสานงานด้านการจัดท าเอกสาร คู่มือประกอบการประเมินต่อสัญญาจ้างของบุคลากร  
                   1.1. ปฏิบัติงานสนับสนุนงานบริหารอาคารสถานที่ ประสานงานและจัดท าบันทึกแจ้ง
ส่วนงานที่เกี่ยวข้องให้ด าเนินการตรวจสอบ ซ่อมแซม ปรับปรุง อาคารสถานที่  
                   1.1. งานอ่ืน ๆ ที่ได้รับมอบหมายให้ด าเนินการในกิจกรรมโครงการต่าง ๆ        
             2.  ด้านการวางแผน 
                   2.1 ร่วมวางแผนการท างานที่รับผิดชอบ และที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบตาม
แผนงานหรือโครงการ  
                   2.2 ร่วมก าหนดนโยบายและแผนงานของหน่วยงาน เพ่ือให้การด าเนินงานบรรลุตาม
เป้าหมาย 
             3. ด้านการประสานงาน 
                  3.1 ประสานงานกับบุคลากรภายในส านักงาน ให้รับทราบ ประกาศ ระเบียบ นโยบาย 
ที่มหาวิทยาลัยและหน่วยงานก าหนด  
                  3.2 ประสานเชิญชวนประชาสัมพันธ์บุคลากรภายในและภายนอกหน่วยงานได้
รับทราบและเข้าร่วมกิจกรรมโครงการที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงาน 
                  3.3 ประสานการท างานร่วมกัน การนัดหมายเรื่องต่างๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
ระหว่างหน่วยงานทั้งภายในและภายนอก หรือองค์กรภาครัฐ  เอกชน และบุคคลที่เก่ียวข้อง เพื่อให้
เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่ก าหนดไว้ 
                 3.4 ประสานการขอก าหนดคุณลักษณะครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ภายในหน่วยงาน และ
หน่วยงานภายนอก 
                 3.5 ประสานการเตรียมการจัดประชุม การขอระเบียบวาระการประชุม การเตรียมเรื่อง 
และบันทึกแจ้งผู้เข้าร่วมประชุมเพ่ือการเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน  
            4. ด้านการบริการ   
                 4.1 ให้ค าปรึกษา แนะน าเบื้องต้น รวมทั้งตอบปัญหาและชี้แจงในหน้าที่ที่รับผิดชอบ
ทางด้านการบริหารงานทั่วไปแก่นักศึกษา ผู้มารับบริการ เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจและสามารถ
ด าเนินงานได้อย่างถูกต้อง  
                 4.2 ให้ข้อแนะน าเกี่ยวกับรายละเอียดการขอก าหนดคุณลักษณะครุภัณฑ์ ให้กับ
หน่วยงานอื่น ๆ ภายในมหาวิทยาลัยที่มาขอรับบริการ เพื่อน าไปประกอบการจัดซื้อจัดจ้าง     
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                4.3 งานบันทึกวาระงานผู้บริหารในระบบวาระงานผู้บริหาร e-Schedule เพ่ืออ านวย
ความสะดวกให้กับผู้บังคับบัญชาด้านก าหนดการประชุม อบรม สัมมนา ต่างๆ 
                4.4 งานตอบรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ภายใน และภายนอก
หน่วยงาน โดยอ านวยความสะดวกในการจัดส่งทางไปรษณีย์ หรือทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ตาม
ความต้องการของผู้เผยแพร่ผลงาน 
          5. ด้านอื่น ๆ   
               5.1 รับผิดชอบงานการเสนอหนังสือเพ่ือให้ผู้บริหารรับทราบ และพิจารณาสั่งการ 
ตามล าดับชั้นแทนหัวหน้าส านักงานผู้อ านวยการในระหว่างที่ติดราชการ หรือติดภารกิจ 
               5.2 ผลัดเปลี่ยนงานการให้บริการหน้าเคาน์เตอร์สลับกับผู้ปฏิบัติหน้าที่โดยตรงในช่วงพัก
กลางวัน ระหว่างเวลา 11.30–12.30 น. และในระหว่างไปราชการ หรือติดภารกิจ 
               5.3 ให้ค าปรึกษา แนะน า ตอบปัญหา และชี้แจง ในเรื่องเกี่ยวกับงานการสอบประกัน
คุณภาพด้านคอมพิวเตอร์ส าหรับนักศึกษา และการให้บริการระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ เพื่อให้
ผู้รับบริการได้ทราบข้อมูลและเกิดความเข้าใจถูกต้องเกี่ยวกับงานและหน่วยงาน 
               5.4 งานตรวจรับพัสดุ โดยการส ารวจ ตรวจสอบการจัดซื้อจัดหาพัสดุ ตามค าสั่งที่ได้รับ
มอบหมาย 
               5.5 ปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับที่มหาวิทยาลัยและส านักงานก าหนด และปฏิบัติหน้าที่
อ่ืนที่เกี่ยวข้อง ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา และรายงานผลการด าเนินงานให้
ผู้บังคับบญัชาทราบ 
               5.6 ร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด และตามโอกาสที่เหมาะสม 
               5.7 ปฏิบัติงานได้ท้ังในเวลา นอกเวลา และวันเสาร์ – วันอาทิตย์ได้ 
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โครงสร้างการบริหารจัดการ 
1. โครงสร้างของส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  
โครงสร้างของส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ แบ่งการบริหารงานออกเป็น 3  

หน่วยงาน คือ ศูนย์วิทยบริการ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และส านักงานผู้อ านวยการ 
ซึ่งในแต่ละหน่วยงานก็จะประกอบด้วยกลุ่มงานต่างๆ ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ (มหาวิทยาลัยราช
ภัฏนครสวรรค์, ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ, 2562) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

รองผู้อ านวยการ 

ฝ่ายทรัพยากรสารสนเทศ 
รองผู้อ านวยการ 

ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศฯ 

ผู้อ านวยการส านัก คณะกรรมการประจ าส านัก 

รองผู้อ านวยการ 

ฝ่ายบริหาร 

ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ผู้ช่วยผู้อ านวยการ 

ศูนย์เทคโนโลยสีารสนเทศ 

และการสื่อสาร 
ส านักงานผู้อ านวยการ ศูนย์วิทยบริการ 

กลุ่มงานวิชาการ 

คอมพิวเตอร ์
กลุ่มงานบริหาร 

และเลขานุการ 
กลุ่มงานพัฒนา 

ทรัพยากรสารสนเทศ 
 

กลุ่มงานระบบคอมพิวเตอร ์

และเครือข่าย 
กลุ่มงานนโยบาย 

และแผนงาน 
กลุ่มงานวิเคราะห ์

ทรัพยากรสารสนเทศ 

กลุ่มงานพัฒนาระบบ
สารสนเทศ 

กลุ่มงานบริการคอมพิวเตอร์
และอินเตอร์เน็ต 

กลุ่มงานผลิตสื่อการเรียน
ออนไลน ์

กลุ่มงานคลังและพัสด ุ

 

กลุ่มงานประกันคุณภาพ 

และประชาสัมพันธ์ 

กลุ่มงานกลุม่งานวารสาร 

และสิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง 

กลุ่มงานบริการ 

และกิจกรรม 
 

กลุ่มงานนวัตกรรม 

และเทคโนโลยีสารสนเทศ 
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2. โครงสร้างการบริหารงานส านักงานผู้อ านวยการ 
การปฏิบัติงานส านักงานผู้อ านวย แบ่งกลุ่มงานออกเป็น 4 กลุ่มงาน ได้แก่ กลุ่มงานบริหาร

และเลขานุการ กลุ่มงานนโยบายและแผนงาน กลุ่มงานคลังและพัสดุ และกลุ่มงานประกันคุณภาพ
และประชาสัมพันธ์ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ (มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์. ส านักวิทยบริการ
และเทคโนโลยีสารสนเทศ. 2562) 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

หัวหน้าส านักงานผู้อ านวยการ 

ผู้อ านวยการส านักวิทยบริการ 
และเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 

กลุ่มงานบริหารและ
เลขานุการ 

กลุ่มงานนโยบายและ
แผนงาน 

รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหาร 

กลุ่มงานคลังและ 
พัสดุ 

กลุ่มงานประกันคุณภาพ
และประชาสัมพันธ์ 

นางสาวรุ่งนภา  สาจิตร 
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 

น.ส.กุลณัฎฐา ธัญรัฐวฒุินนท ์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 

นางวิภารัตน์  อ่อนละ 
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 

นางสาวสุณิสา  อ่อนฉ่ า 
นักวิชาการศึกษา 

นางสาวไพรสุดา  ปานพรม 
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
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3. โครงสร้างการปฏิบัติงาน กลุ่มงานบริหารและเลขานุการ  
 การจัดการประชุมคณะกรรมการบริหารส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์  ผู้ปฏิบัติงานจะด าเนินการจัดเตรียมการประชุม และประสานกับ
หน่วยงานภายในส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้แก่ ศูนย์วิทยบริการ ศูนย์เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร  ส านักงานผู้อ านวยการ  เพ่ือแจ้งให้ตัวแทนของหน่วยงานรับทราบ
รายละเอียด วัน เวลา สถานที่ และระเบียบวาระการประชุม ของการจัดการประชุมทุกครั้ง โดยผ่าน
การพิจารณาเห็นชอบจากผู้อ านวยการส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราช
ภัฏนครสวรรค์ ซึ่งก าหนดให้มีการจัดประชุมคณะกรรมการบริหารส านักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ เดือนละ 1 ครั้ง (มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์. ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ. ประกาศส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เรื่อง ก าหนดเวลากิจกรรมและ
แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ 2563. 2563) โดยมีโครงการสร้างความสัมพันธ์ของการ
ปฏิบัติงาน ดังนี้ 

 
 

  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

หัวหน้าส านักงานผู้อ านวยการ 

ผู้อ านวยการส านักวิทยบริการ 
และเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 

กลุ่มงานบริหารและ
เลขานุการ 

ศูนย์วิทยบริการ 

รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหาร 

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร 

ส านักงานผู้อ านวยการ 

นางสาวรุ่งนภา  สาจิตร 
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 

ตัวแทนเข้าร่วมประชุม ตัวแทนเข้าร่วมประชุม ตัวแทนเข้าร่วมประชุม 
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บทท่ี 3 
หลักเกณฑ ์และวิธีการปฏิบัติงาน 

 
          การจัดการประชุมมีหลักเกณฑ์ และวิธีการปฏิบัติงาน โดยมีหลักเกณฑ์ ระเบียบต่างๆ เข้ามา
ใช้ในการปฏิบัติงาน และมีล าดับขั้นตอนก่อนการประชุม ระหว่างการประชุม และหลังการประชุม  
รวมถึงการอธิบายความหมายของการประชุม และบุคคลที่เก่ียวข้องในการประชุม เพ่ือให้ผู้ปฏิบัติงาน
สามารถ น าหลักเกณฑ์ไปใช้ได้อย่างถูกต้อง 
 
หลักเกณฑ์การปฏิบัตงิาน 
 การจัดท าคู่มือการจัดการประชุมของส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ในครั้งนี้ ผู้จัดท าได้ศึกษาโดยใช้หลักเกณฑ์การจัดท ารายงานการ
ประชุมตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับ
ที่ 2) พ.ศ. 2548 ข้อ  25 รายงานการประชุม คือ การบันทึกความคิดเห็นของผู้มาประชุม ผู้ร่วม
ประชุม และมติของที่ประชุมไว้เป็นหลักฐาน  ซึ่งจัดเป็นหนังสือราชการชนิดที่ 6 คือ หนังสือที่
เจ้าหน้าที่จัดท าขึ้นหรือรับไว้เป็นหลักฐานในราชการ ดังนั้น การจัดท ารายงานการประชุมต้องจัดท า
ให้ถูกต้อง ตามระเบียบ โดยเฉพาะ รูปแบบของรายงานการประชุม และเมื่อมีการประชุม
คณะกรรมการบริหารส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ จึง
เป็นหน้าที่ของผู้ช่วยเลขานุการ ที่จะต้องรับผิดชอบจัดท ารายงานการประชุม และเลขานุการ ท า
หน้าที่ตรวจสอบรายงานการประชุม 
  
ความหมายของการประชุมและบุคคลที่เกี่ยวข้องในการประชุม 

การประชุม คือ การที่บุคคล 2 คนขึ้นไป มาร่วมปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และ
ตัดสินใจร่วมกันในองค์กร เพ่ือกระท ากิจกรรมให้บรรลุวัตถุประสงค์อย่างใดอย่างหนึ่ง ตลอดจนการ
ร่วมกันแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้น ซึ่งมีบุคคลที่เก่ียวข้องในการประชุม ดังนี้ 
 ประธาน คือ ผู้ท าหน้าที่ควบคุมการประชุมทั้งหมด โดยมีหน้าที่ควบคุมการประชุมให้ด าเนิน
ไปด้วยความเรียบร้อยและบรรลุตามวัตถุประสงค์ และเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้แสดงความ
คิดเห็นก าหนดนัดหมายการประชุม และพิจารณามอบหมายให้จัดเตรียมระเบียบวาระการประชุม
ร่วมกับเลขานุการเปิดการประชุม พักหรือเลื่อน และปิดการประชุม ตัดสินชี้ขาดประเด็นปัญหาในที่
ประชุม 
 รองประธาน  คือ ผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานในกรณีประธานไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ 
หรือไม่สามารถเข้าประชุมได้ 
 กรรมการ คือ สมาชิกผู้เข้าประชุม มีสิทธิแสดงความคิดเห็น กรรมการต้องอ่านระเบียบวาระ
การประชุมเพ่ือเตรียมข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ 
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ผู้ช่วยเลขานุการ คือ ผู้ท าหน้าที่จัดระเบียบวาระการประชุม เตรียมสถานที่ และอุปกรณ์ใน
การลงทะเบียนและในการประชุม จดบันทึกการประชุมและจัดท ารายงานการประชุม  ติดตามมติที่
ประชุม รวมทั้งการอ านวยความสะดวกต่างๆ 

เลขานุการ คือ ผู้ท าหน้าที่ตรวจสอบตั้งแต่กระบวนการก่อนเริ่มการประชุม ระหว่างการ
ประชุม และหลังการประชุม การติดตามมติที่ประชุม ซึ่งเป็นการตรวจสอบอีกครั้ง 
 
วิธีการปฏิบัติงาน และขั้นตอนการปฏิบัติงานการจัดการประชุม มีรายละเอียด ดังนี ้
ขั้นตอนการปฏิบัติงานการจัดการประชุม 

การจัดการประชุมจะต้องด าเนินการตามขั้นตอน เพ่ือให้ผู้ปฏิบัติสามารถจัดการการประชุม
ในแต่ละครั้งให้บรรลุวัตถุประสงค์ และมีประสิทธิภาพ โดยมีขั้นตอนตั้งแต่ก่อนการประชุม ระหว่าง
การประชุม และหลังการประชุม ประกอบด้วย 2 ส่วน ได้แก่ การอธิบายรายละเอียดการปฏิบัติงาน
ต้ังแต่ต้นจนจบการประชุม (Work  Procedure, WP)  ตัวอย่างรูปภาพ และเอกสารต่าง ๆ  
ที่เกี่ยวข้อง ขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Work  Instruction, WI) เพ่ือให้เห็นถึงกระบวนการและขั้นตอน
การปฏิบัติที่ชัดเจนมากขึ้น ดังนี้ 

 

วิธีการปฏิบัติงานก่อนการประชุม 
1. การจัดท าระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการบริหารส านักวิทยบริการและเทคโนโลยี

สารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 
เลขานุการหารือกับกับผู้อ านวยการส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งเป็น

ประธานการประชุมเพ่ือก าหนดวันเวลาประชุม เมื่อได้ก าหนดประชุม ให้ผู้ปฏิบัติจัดท าระเบียบวาระ
การประชุมตามรูปแบบที่ก าหนด สามารถดูตัวอย่างระเบียบวาระการประชุม ภาพที่ 4.1 โดยให้เรียง
หัวข้อเรื่องตามความส าคัญ เมื่อจัดท าระเบียบวาระการประชุมเสร็จแล้ว ให้ผู้ปฏิบัติลงนาม ผู้ร่าง ผู้
พิมพ์ และเสนอผู้อ านวยการส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ พิจารณาลงนามผู้ตรวจ ตาม
รูปแบบของระเบียบวาระการประชุมที่ก าหนด เมื่อผ่านการลงนามเห็นชอบแล้วให้ประสานเจ้าหน้าที่
เทคนิคคอมพิวเตอร์ กลุ่มงานคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ เพ่ือแจ้งวันและเวลาจองห้องเพ่ือใช้ส าหรับการจัดประชุม และจั ดท าใบลงลายมือ
ผู้เข้าร่วมประชุม ส่วนระเบียบวาระการประชุมให้แนบไปพร้อมกับบันทึกเชิญประชุม 

ระเบียบวาระการประชุม ประกอบไปด้วย  
   ระเบียบวาระที่ 1  เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ โดยประธานจะเป็นผู้แจ้งให้ที่

ประชุมรับทราบ 
   ระเบียบวาระที่ 2  เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้วโดยจะน าเสนอให้ที่ประชุม

รับทราบและพิจารณารับรองรายงานการประชุมอีกครั้งหลังจากที่ได้ผ่านการรับรองทางระบบประชุม
อิเล็กทรอนิกส์ e-Meeting มาแล้ว ก่อนการประชุมครั้งถัดไป 
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   ระเบียบวาระที่ 3  เรื่องสืบเนื่อง ได้แก่ เรื่องที่พิจารณาจากการประชุมครั้งที่แล้วอาจต้อง
เลื่อนการประชุมมาเป็นครั้งนี้ หรือเป็นเรื่องที่ได้รับมอบหมายให้ไปด าเนินการจากการประชุมครั้งที่
แล้ว และน ามารายงานต่อท่ีประชุมรับทราบในครั้งนี้ 

   ระเบียบวาระที่ 4  เรื่องเสนอเพ่ือทราบ เป็นการรายงานเรื่องต่างๆ ที่ได้ด าเนินการเสร็จ
สิ้น หรือเรียบร้อยแล้ว หรือรายงานสถิติประจ าเดือนของหน่วยงาน 

   ระเบียบวาระท่ี 6  เรื่องอ่ืนๆ (ถ้ามี) เป็นเรื่องที่กรรมการ หรือผู้เข้าร่วมประชุมต้องการแจ้ง
ให้ที่ประชุมทราบ 
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ไม่สะดวก/ติดภารกจิ 

ไม่เห็นชอบ 

สะดวก 

ขั้นตอนการจัดท าระเบียบวารการประชุม  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เริ่มต้น 

เลขานุการหารือกับผู้อ านวยการส านักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือก าหนดวันเวลาประชุม  

 

ผู้ปฏิบัติงาน ลงนาม ผูร้่าง ผู้พิมพ์  
ในระเบียบวาระการประชุม 

เสนอผู้อ านวยการส านักฯ 
พิจารณาเห็นชอบ 

จัดท าระเบียบวาระการประชุม ตามรูปแบบท่ีก าหนด
ระเบียบวาระที่ 1 ถึง ระเบียบวาระที่ 6 

ประสานกับหัวหน้าส านักงานผู้อ านวยการให้แจ้งก าหนดวัน
เวลาประชุมกับกลุม่ผู้บริหารส านกัวิทยบริการฯ  

ว่าสะดวกเข้าร่วมหรือติดภารกจิหรือไม ่ 
 

เกลุ่มผู้บริหารส านักวิทยบริการฯ 
พิจารณา 

เห็นชอบ 
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น าระเบยีบระวาระการประชุมไปแนบกับ 

บันทึกเชิญประชุม 

สิน้สุด 

ผู้อ านวยการส านักวิทยบริการ ฯ 

ลงนามผูต้รวจในระเบียบวาระการประชุม 
 

ประสานเจ้าหน้าทีเ่ทคนิคคอมพิวเตอร์ กลุ่มงาน
คอมพิวเตอร์และอินเทอรเ์น็ต ส านักวิทยบริการและ

เทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือแจ้งวันและเวลาจองห้องเพื่อใช้
ส าหรับการจัดประชุม 

และจัดท าใบลงลายมือการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ
บริการส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
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รูปภาพ 3.1 ตัวอย่าง ระเบียบวาระการประชุม 
 
 
 
 
 

ลงนามโดยผู้อ านวยการ
ส านักวิทยบริการ 

ลงนามโดยผู้ปฏิบัติงาน 
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รูปภาพ 3.2  ตัวอย่าง ใบลงชื่อเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารส านักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ 
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2. จัดท าบันทึกเชิญประชุม 
ผู้ปฏิบัติงานการจัดการประชุมได้พิมพ์บันทึกข้อความเชิญประชุมด้วยโปรแกรม Microsoft 

Office Word โดยเครื่องคอมพิวเตอร์ จึงได้น าค าอธิบายการพิมพ์หนังสือราชการภาษาไทยด้วย
โปรแกรมการพิมพ์ในเครื่องคอมพิวเตอร์และตัวอย่างการพิมพ์มาเพ่ือเป็นความรู้และข้อมูลให้
ผู้ปฏิบัติงานได้รับความรู้ และความเป็นมา รับทราบรูปแบบ ระเบียบ และน าไปใช้ได้อย่างที่ถูกต้อง 
ซึ่งจะเป็นประโยชน์กับผู้ปฏิบัติงานการจัดการประชุมคณะกรรมการบริหารส านักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

ด้วยส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้แจ้งมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๓  
เห็นชอบให้หน่วยงานภาครัฐทุกหน่วยด าเนินการติดตั้งรูปแบบตัวพิมพ์ (ฟอนต์) สารบรรณและ
รูปแบบตัวพิมพ์ (ฟอนต์) อื่นๆ ทั้งหมดจ านวน ๑๓ รูปแบบตัวพิมพ์ของส านักงานส่งเสริมอุตสาหกรรม
ซอฟแวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) และกรมทรัพย์สินทางปัญญา เพิ่มเข้าไปในระบบปฏิบัติการ Thai 
OS และใช้รูปแบบตัวพิมพ์ดังกล่าวแทนรูปแบบตัวพิมพ์เดิม เพ่ือให้เอกสารของส่วนราชการเป็นไป
อย่างมีมาตรฐานไม่มีปัญหาละเมิด 
ลิขสิทธ์ และไม่ขึ้นกับระบบปฏิบัติการระบบใดระบบหนึ่ง ตามที่กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารได้เสนอ 
 อาศัยอ านาจตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ ข้อ ๘ 
ปลัดส านักนายกรัฐมนตรีจึงได้จัดท าค าอธิบายการพิมพ์หนังสือราชการภาษาไทยด้วยโปรแกรมการ
พิมพ์ในเครื่องคอมพิวเตอร์ เป็นค าอธิบายเพิ่มเติมต่อจากค าอธิบายการพิมพ์หนังสือราชการภาษาไทย
ด้วยเครื่องพิมพ์ดีดในค าอธิบาย ๔ ท้ายระเบียบส านักนายกรัฐมตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ 
และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม เพื่อให้ส่วนราชการได้ถือเป็นแนวทางปฏิบัติในการจัดท าหนังสือราชการและการ
พิมพ์หนังสือราชการที่มีรูปแบบเป็นมาตรฐานเดียวกันตามนัยมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าว ส าหรับการ
จัดท าหนังสือราชการเห็นควรใช้รูปแบบตัวพิมพ์ไทยสารบรรณ (Th Sarabun PSK) ขนาด 16 พอยท์ 
อันจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาระบบจัดเก็บข้อมูลข่าวสารหรือหนังสือราชการในระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ของส่วนราชการ (ส าเนาหนังสือส านักนายกรัฐมนตรี ที่ นร 0106/ว 2019 ลงวันที่ 30 
พฤศจิกายน 2553) 

ผู้ปฏิบัติขอเสนอค าแนะน าประกอบและวิธีการพิมพ์บันทึกข้อความเชิญประชุม และบันทึก
ข้อความติดตามมติที่ประชุมมอบหมายให้ด าเนินการ โดยใช้ Microsoft Office Word ด้วยเครื่อง
คอมพิวเตอร์ ดังนี้ 
 1) การตั้งค่าในโปรแกรมการพิมพ์ในโปรแกรม Microsoft Office Word  
              การตั้งระยะขอบหน้ากระดาษ ขอบซ้าย 3 เซนติเมตร ขอบขวา 2 เซนติเมตร  
              ขอบบน 2.5 เซนติเมตร ขอบล่างประมาณ 2 เซนติเมตร  
              การตั้งระยะบรรทัด ให้ใช้ค่าระยะบรรทัดปกติ คือ 1 เท่า หรือ Single 
              การก้ันค่าไม้บรรทัดระยะการพิมพ์ อยู่ระหว่าง 0 – 16 เซนติเมตร 
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 2) ขนาดตราครุฑที่ใช้ส าหรับจัดท าบันทึกเชิญประชุม  
              ตราครุฑสูง 1.5 เซนติเมตร (ชิดขอบบนด้านซ้าย)  
              การวางตราครุฑ ให้วางห่างจากขอบกระดาษบนประมาณ 2 เซนติเมตร                    
 3) การพิมพ์บันทึกข้อความ 
    ใช้รูปแบบตัวพิมพ์ไทยสารบรรณ (Th Sarabun PSK) ขนาด 16 พอยท์ 
    การพิมพ์ส่วนหัวของบันทึกข้อความเชิญประชุม และบันทึกข้อความติดตามมติที่ประชุมให้
ด าเนินการ ดังนี้ 
    ค าว่า “บันทึกข้อความ” พิมพ์ด้วยอักษรตัวหนาขนาด 20 พอยท์ และปรับค่าระยะบรรทัด
จาก 1 เท่าเป็นค่าแน่นอน (Ecactly) 35 พอยท์  
    ค าว่า “ส่วนราชการ วันที่ เรื่อง” พิมพ์ด้วยอักษรตัวหนาขนาด 20 พอยท์ 
    การพิมพ์ค าว่า “วันที” ให้พิมพ์ตรงกับตัวอักษร “ข” และให้พิมพ์ตัวอักษรตัวแรกของชื่อ
เดือน ตรงกันแนวหลังของตัวอักษร “ม” ของค าว่า  “บันทึกข้อความ”  (ดูแบบฟอร์มประกอบ) 
    การพิมพ์ค าขึ้นต้นให้มีระยะบรรทักห่างจากเรื่องเท่ากับระยะบรรทัดปกติและเพ่ิมค่าก่อน
หน้าอีก 6 พอยท์ (1 Enter + Before 6 pt)  
    การย่อหน้าข้อความให้มีระยะย่อหน้าตามค่าไม้บรรทักระยะการพิมพ์เท่ากับ 2.5 
เซนติเมตร 
    การพิมพ์ต าแหน่งของผู้ลงชื่อในบันทึกข้อความติดตามมติที่ประชุม ให้พิมพ์อักษรตัวแรก
อยู่ในแนวกึ่งกลางกระดาษ และให้เว้นระยะบรรทัดการพิมพ์ 4 บรรทัดปกติ (4 Enter) จากบรรทัด
สุดท้ายของข้อความ   
    การพิมพ์ชื่อผู้ลงนามเต็มในวงเล็บ (ชื่อ สกุล) และการพิมพ์ต าแหน่ง ให้พิมพ์อยู่กงกลางซึ่ง
กันและกันในกรณีที่ต้องพิมพ์ต าแหน่ง 2 บรรทัด ระหว่างบรรทัดให้ใช้ระยะ 1 Enter 
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รูปภาพ 3.3 วิธีการตั้งค่าในโปรแกรม Microsoft Office Word ด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์เพ่ือใช้
ส าหรับจัดท าบันทึกเชิญประชุม 
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หลักการเขียนบันทึกข้อความเพ่ือน าไปประกอบการพิจารณาจัดท าบันทึกข้อความเชิญประชุม และ
บันทึกติดตามมติที่ประชุมมอบหมาย มีดังนี้ 
 1. ศึกษารูปแบบของบันทึกข้อความโดยสามารถดูได้จากตัวอย่างวิธีการตั้งค่าในโปรแกรม 
Microsoft Office Word ด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ ที่ปรากฏข้างต้น 
 2. รู้ประเด็นของการจัดท าบันฉบับนี้ ว่าจัดท าขึ้นเพ่ืออะไร  
 3. บอกความประสงค์ให้ชัดเจน เพ่ือให้ผู้รับสามารถพิจารณาได้อย่างรวดเร็ว 
 4. ใช้ถ้อยค ากะทัดรัดได้ใจความ หลีกเลี่ยงการใช้ถ้อยค าที่ซ้ าซ้อน ค าฟุ่มเฟือย 
 5. การใช้อักขระวิธี ตัวสะกด ตัวการันต์ และวรรคตอนให้ถูกต้อง  
 6. อ่านและตรวจทานความถูกต้องอีกครั้งหนึ่งก่อนเสนอผู้อ านวยการส านักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ พิจารณาการลงนาม 
 สรุปหลักการเขียนที่ดีที่ต้องค านึงถึง หลัก 5C เพ่ือการจดจ าที่ง่ายขึ้น ได้แก่  

ถูกต้อง (Correct) 
ชัดเจน (Clear) 
รัดกุม (Confirm) 
กะทัดรัด Concise (Concise) 
การโน้มน าสู่จุดประสงค์ (Convince) 

 
ผู้ปฏิบัติ ได้น าหลักการเขียนดังกล่าว มาใช้ประกอบ การจัดท าบันทึกเชิญประชุม

คณะกรรมการบริหารส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยมีล าดับการปฏิบัติงาน ดังนี้ 
1) ศึกษารูปแบบบันทึกเชิญประชุม และหลักการเขียนบันทึกข้อความให้เข้าใจ ตามที่

เสนอแนะไว้ข้างต้น แล้วจึงด าเนินการจัดท าบันทึกเชิญประชุมคณะกรรมการบริหารส านักวิทยบริการ
และเทคโนโลยีสารสนเทศ  

อธิบายเพ่ิมเติม เนื่องจากเป็นการจัดท าบันทึกเชิญประชุมแบบหลายคนหรืออาจจะเรียกว่า
เป็นหนังสือเวียน 1 ฉบับ สามารถจัดส่งได้หลายคน เพราะเนื้อหาในบันทึกเชิญประชุมเหมือนกัน  
จึงเสนอแนะให้ เรียน (รายชื่อตามเอกสารแนบท้าย) และแนบใบลงชื่อเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ
บริหารส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศไปกับบันทึกเชิญประชุม รูปภาพ 4.2 เพ่ือแจ้งให้
ผู้เข้าร่วมประชุมรับทราบผ่านระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (NSRU Office) ซึ่งในระบบจะส่ง
โดยเฉพาะผู้มีรายชื่อในใบลงลายมือเข้าร่วมประชุมเท่านั้น และระบบสามารถจัดส่งได้หลายคนใน 1 
ครั้ง 

2) เสนอบันทึกเชิญประชุมพร้อมแนบระเบียบวาระการประชุมที่ผ่านการลงนามจาก
ผู้อ านวยการส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศแล้ว เพ่ือพิจารณาลงนามในบันทึกเชิญ
ประชุม โดยดูตัวอย่างบันทึกเชิญประชุมคณะกรรมการบริหารส านักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ รูปภาพ 4.3 พร้อมแนบระเบียบวาระการประชุมที่ผ่านการพิจารณาเรียบร้อยแล้ว ตาม
ตัวอย่างรูปภาพ 4.4 ด้านล่าง 
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รูปภาพ 3.4  ตัวอย่าง บันทึกเชิญประชุมคณะกรรมการบริหารส านักวิทยบริการและเทคโนโลยี 
               สารสนเทศ 
 
 
 

ลงนามโดยผู้อ านวยการ
ส านักวิทยบริการ 
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รูปภาพ 4.5 ตัวอย่างระเบียบวาระการประชุมที่ผ่านการพิจารณาเรียบร้อยแล้ว 

 

ลงนามโดยผู้อ านวยการ
ส านักวิทยบริการ 

ลงนามโดยผู้ปฏิบัติงาน 



คูม่ือการจดัการประชมุ 23 

 
 

3) หากมีการแก้ไขบันทึกเชิญประชุมให้น ากลับมาแก้ไขตามที่ผู้อ านวยการส านักวิทยบริการ
และเทคโนโลยีสารสนเทศเสนอแนะ 

4) เมื่อด าเนินการแก้ไขบันทึกเชิญประชุมเรียบร้อยแล้วให้เสนอผู้อ านวยการส านักวิทย
บริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ลงนาม 

5) จัดส่งบันทึกเชิญประชุมคณะกรรมการบริหารส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
รูปภาพ 4.3 พร้อมแนบระเบียบวาระการประชุมที่ผ่านการพิจารณาเรียบร้อยแล้ว รูปภาพ 4.4 และ
ใบลงชื่อผู้เข้าร่วมประชุม รูปภาพ 4.2 ให้ผู้ประชุมรับทราบผ่านระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ 
(NSRU Office) จาก www.nsru.ac.th ไปที่ระบบสารสนเทศ/ระบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์/ระบบ
สารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ รุ่นที่ 3 (เพ่ือปฏิบัติตามนโยบายของส านักวิทยบริการ ฯ ในการลดจ านวน
กระดาษจึงให้ยกเลิกการจัดส่งเอกสารเชิญประชุม) โดยให้จัดส่งในระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่ง
มีวิธีการจัดส่ง ดังนี้ 

 

 
 
  

 เลือกส่งเอกสารภายในต้นสังกัด 

 ใส่รหสัผ่าน  
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 คลิกเลือกผู้เข้าร่วมประชุมที่ต้องการจัดส่งได้หลายคน 

 ระบุช่ือเรื่องของบันทึก
ข้อความเชิญประชุม 

 เลือกไฟล์เอกสารส่ง 
(รูปภาพ 4.2 และ รูปภาพ 4.3) 

 เลือกส่งเอกสาร 
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ขั้นตอนการจัดท าบันทึกเชิญประชุมคณะกรรมการบริหารส านักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ 
 
 
 
 
           
           
           
           
      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

เร่ิมต้น 

ผู้ปฏิบตัิจดัท าบนัทกึเชิญประชมุคณะกรรมการบริหารส านกั
วิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

เสนอบนัทกึเชิญประชมุพร้อมแนบระเบียบวาระการ
ประชมุที่ผา่นการลงนามจากผู้อ านวยการส านกัวิทย

บริการและเทคโนโลยีสารสนเทศแล้ว 

ไม่เห็นชอบ 

เห็นชอบ 

ผู้อ านวยการส านกัวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ลงนามในบันทึกเชิญประชุม 

ผู้อ านวยการส านักวิทยบริการฯ 
พิจารณาลงนาม 

จดัสง่บนัทกึเชิญประชมุ แจ้งให้ร่วมผู้ประชมุรับทราบ 

ผา่นระบบสารบรรณอิเลก็ทรอนิกส์ (NSRU Office)   

ตามวิธีการใช้งานท่ีได้แจ้งไว้ก่อนหน้านี ้ซึง่ประกอบไปด้วย
ตวัอยา่งตามรูปภาพ 4.2 รูปภาพ 4.3 แลรูปภาพ 4.4 

สิน้สดุ 
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3. จัดท าวาระการประชุมในระบบการประชุม (e-Meeting)  
ผู้ปฏิบัติได้จัดท าล าดับขั้นตอนการใช้งานระบบประชุมอิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting) ไว้ตาม

ภาคผนวก ก ซึ่งจะอธิบายไว้ตั้งแต่เริ่มต้นจนจบกระบวนไว้อย่างละเอียดเพ่ือให้ผู้ปฏิบัติสามารถสร้าง
วาระการประชุมในระบบการประชุม (e-Meeting) ได้ตามล าดับขัน้ตอน โดยมีวิธีการปฏิบัติงาน ดังนี้ 

    1) สร้างการประชุมในระบบการประชุม (e-Meeting) เพ่ือก าหนดวัน เวลา การประชุม
คณะกรรมการบริหารส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

    2) ประสานผู้เกี่ยวข้องกับวาระเพ่ือขอไฟล์ข้อมูลน ามาประกอบวาระการประชุม 
    3) แนบไฟล์ประกอบวาระ แนบได้เฉพาะไฟล์ .PDF เท่านั้น หากไฟล์มีขนาดใหญ่ไม่

สามารถแนบในระบบได้ ให้น าไฟล์ไปไว้ที่หน้าจอเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้ส าหรับการจัดประชุม 
   4) เผยแพร่ระเบียบวาระการประชุมเพ่ือให้ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถเข้าไปศึกษาระเบียบ

วาระและเอกสารแนบก่อนการเริ่มประชุม 
   5) แจ้งหัวหน้าส านักงานผู้อ านวยการเพ่ือตรวจสอบ (ถูกต้อง/ไม่ถูกต้อง/เพิ่มเติม) 
   6) หากมีการแก้ไขให้ยกเลิกการเผยแพร่และด าเนินการแก้ไข/เพ่ิมเติม ตามหัวหน้า

ส านักงานผู้อ านวยการเสนอแนะ 
   7) เมื่อด าเนินการแก้ไขเรียบร้อยแล้วให้เผยแพร่การประชุมอีกครั้ง 
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ไม่ถูกต้อง 

 

ขั้นตอนการจัดท าวาระการประชุมในระบบการประชุม (e-Meeting)  
  
 

   
   

 

 

 

 

 

 

  

เผยแพร่ระเบียบวารการประชมุอกีครัง้ 

ประสานผู้ เก่ียวข้องกบัวาระ 

เพื่อขอไฟล์ข้อมลูน ามาประกอบวาระการประชมุ 

หัวหน้าส านักงานผู้อ านวยการ
ตรวจสอบ 

เร่ิม 

สร้างการประชุมในระบบการประชุม (e-Meeting) เพื่อ
ก าหนดวัน เวลา การประชุมคณะกรรมการบริหารส านัก

วิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

แนบไฟล์ประกอบวาระ เฉพาะไฟล์ .PDF เท่านั้น หากไฟล์
มีขนาดใหญไ่มส่ามารถแนบในระบบได้ ให้น าไฟล์ไปวางไว้

ที่หน้าจอเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้ส าหรับการจัดประชุม 

เผยแพรร่ะเบียบวาระการประชุมเพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุม
สามารถเข้าไปศึกษาระเบียบวาระการประชุม และ 

เอกสารแนบก่อนการเริม่ประชุม 

สิ้นสุด 

ถูกต้อง 
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วิธีการปฏิบัติงานระหวา่งการประชุม 
1. ผู้ปฏิบัติงานจะต้องตรวจสอบความพร้อม ตรวจสอบความเรียบร้อยของห้องประชุมก่อน

เริ่มการประชุมล่วงหน้า 1 ชั่วโมง ตรวจสอบวัสดุอุปกรณ์โสต ให้พร้อมใช้งาน ได้แก่ โต๊ะ เก้าอ้ี แสง
สว่างไฟฟ้า เครื่องปรับอากาศ เครื่องเสียงไมโครโฟน เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องฉายโปรเจคเตอร์ 
ความสะอาดของห้องประชุม ซึ่งเป็นสิ่งส าคัญทีจ่ะต้องใช้ในการด าเนินการประชุมคณะกรรมการ
บริหารส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 ผู้จัดท าคู่มือเล่มนี้ ได้ศึกษาการจัดโต๊ะประชุม เพื่อให้ผู้ปฏิบัติได้น าไปพิจารณาประกอบการ
จัดการประชุม โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 
การจัดโต๊ะประชุม 
 การจัดโต๊ะประชุมเพ่ือให้เกิดความสะดวกในการนั่งประชุม และเพ่ือให้ผู้เข้าร่วมประชุมทุก
คนสามารถมองเห็นทั้งประธาน รองประธาน เลขานุการ รวมถึงผู้เข้าร่วมประชุมทุกคน การจัดโต๊ะ
ประชุมมีหลายรูปแบบ แบบที่เป็นที่นิยมใช้กันในการจัดประชุม  มีดังนี้ 
 
 แบบท่ี 1  การจัดโต๊ะแบบตัวอักษรไอในภาษาอังกฤษ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



คูม่ือการจดัการประชมุ 29 

 
 

 
 

 แบบท่ี 2  การจัดโต๊ะแบบตัวอักษรยูในภาษาอังกฤษ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
แบบท่ี 3 การจัดโต๊ะแบบสี่เหลี่ยม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 แบบท่ี 4 การจัดโต๊ะแบบตัวอักษรโอในภาษาอังกฤษ 
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แบบท่ี 5 การจัดโต๊ะแบบชั้นเรียน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 แบบท่ี 6  การจัดโต๊ะแบบเกือกม้า 

 

 

 

 

 

 

แบบท่ี 7 การจัดโต๊ะแบบอักษรทีในภาษาอังกฤษ 
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แบบท่ี 8  การจัดโต๊ะแบบรูปครึ่งวงกลม 

 

 

 

 

 

 

แบบท่ี 9 การจัดโต๊ะแบบออทิทอเลี่ยม 
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ทางปฏิบัติการจัดโต๊ะส าหรับประชุมคณะกรรมการบริหารส านักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

การเลือกห้องส าหรับจัดการประชุมคณะกรรมการบริหารส านักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เลือกใช้ห้องประชุมราชพฤกษ์ ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระ
เกียรติ 50 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 เป็นประจ าทุกครั้งที่จัดการประชุม ซึ่งเป็นห้องประชุมที่อยู่
ภายในห้องส านักงาน ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นห้องที่สามารถจุผู้เข้าร่วม
ประชุมได้ประมาณ 20 คน มีความสะดวกในการนั่งประชุม ผู้เข้าร่วมประชุมทุกคนสามารถมองเห็น
กันได้ ทั้งผู้อ านวยการ รองผู้อ านวยการ หัวหน้าศูนย์ หัวหน้าส านักงานผู้อ านวยการ หัวหน้ากลุ่มงาน
ตัวแทนจากหน่วยงานรวมถึงผู้เข้าร่วมประชุมทุกคน โดยจะจัดให้ประธานนั่งหัวโต๊ะประชุม และ
เลขานุการนั่งประจ าเครื่องคอมพิวเตอร์ด้านซ้ายมือประธานที่ประชุม ส่วนผู้ร่วมประชุมคนอ่ืนๆ 
สามารถนั่งตรงไหนก็ได้แล้วแต่ความสะดวก การจัดโต๊ะประชุมจะแสดงดังภาพที ่4.6 

ภาพที่ 3.6  แบบการจัดโต๊ะประชุมคณะกรรมการบริหารส านักวิทยบริการและเทคโนโลยี  
                 สารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 
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2. การจัดเตรียมเบรคส าหรับผู้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการส านักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 

การเลือกขนมเบรค และสิ่งที่ต้องค านึกถึงส าหรับการจัดเบรคการจัดประชุมคณะกรรมการ
ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 

ขนมเบรกถือเป็นปัจจัยอย่างหนึ่งซึ่งมีความส าคัญกับผู้เข้าร่วมประชุมที่จะช่วยให้อ่ิมท้องแบบ
เบาๆ เติมพลังให้สมองก่อนที่จะเริ่มประชุมในช่วงเช้าหรือช่วงบ่าย ดังนั้นการจัดเบรค ทั้ง จัดเบรคเช้า 
และ จัดเบรกบ่าย ให้ผู้เข้าร่วมประชุมอ่ิมใจและอ่ิมท้อง จึงมีรายละเอียดเล็กๆ น้อยๆ ที่ควรใส่ใจ 
ผู้จัดท าคู่มือเล่มนี้จึงมีเทคนิค จัดเบรค มาเสนอให้ผู้ปฏิบัติได้น าไปประกอบการจัดการประชุม ดังนี้ 

การจัดเบรคมีความส าคัญ ดังนี้ 
คอฟฟ่ีเบรค เป็นการจัดชา กาแฟ เบเกอรี่ แซนด์วิช และขนมเล็กๆ น้อยๆ ให้กับผู้ที่เข้าร่วม

ประชุมได้รับประทานก่อนที่จะเริ่มประชุม โดยปกติ ช่วงที่นิยมจัดเบรค คือ จัดเบรคเช้า ประมาณ 
10.00 น. และจัดเบรคบ่าย ประมาณ 14.00 น. 

การรับประทานขนมเบรคในแต่ละช่วง ก็มีความส าคัญต่างกัน อาทิ  
เบรคเช้า การได้ดื่มชา กาแฟ และรับประทานขนมเบรค ของว่าง เบเกอรี่ สดใหม่ ช่วยเติม

พลังให้กับร่างกายและเรียกความสดชื่นให้กับสมองยามเช้า ช่วยให้มีสมาธิระหว่างการประชุม 
เบรคบ่าย ซึ่งเป็นช่วงที่สมองล้าจากการใช้งานมาท้ังวัน การไดด้ื่มชา กาแฟ และรับประทาน

ขนมเบรคในช่วงบ่ายจะช่วยชาร์จความสดชื่นให้กับสมองอีกครั้ง ซึ่งจะเป็นประโยชน์ผู้เข้าร่วมประชุม
ทีจ่ะได้พูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกัน 

แนวทางปฏิบัติในการจัดเบรคส าหรับผู้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารส านักวิทย
บริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 

ผู้จัดการประชุมได้ค านึงถึงสิ่งเหล่านี้ และน ามาปฏิบัติในการจัดการประชุมดังกล่าว เพ่ือสร้าง
ความประทับใจให้กับผู้เข้าร่วม โดยช่วงที่ประชุมมีให้เลือกด าเนินการประชุม 2 ช่วง ได้แก่ ช่วง เช้า 
ประมาณ 09.00 น. หรือช่วงบ่าย ประมาณ 13.00 น. 

1) จัดเบรคเช้าให้เน้นอ่ิม แนะน าเลือก ขนมเบรกอ่ิมๆ ที่สามารถกินแทนมื้อเช้าได้ เช่น 
แซนด์วิช ครัวซองค์ พัฟฟ์ ขนมปังไส้ต่างๆ ข้าวต้มมัด พร้อมเครื่องดื่ม ชา กาแฟ หรือ น้ าเปล่า เพราะ
ผู้เข้าร่วมประชุมบางท่านอาจจะยังไม่ได้ทานอาหารเช้ามา เบรคเช้า ก็จะช่วยเพ่ิมพลังให้กับผู้เข้าร่วม
ประชุมเพ่ือพร้อมส าหรับการประชุมคณะกรรมการบริหารส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ตลอดช่วงเช้า เป็นวิธีป้องกันอาหารโมโหหิวของแขกก่อนจะถึงมื้อ
เที่ยงได้เป็นอย่างด ี

2) จัดเบรคบ่ายเน้นสบาย ขนมเบรคเบาๆ เหมาะส าหรับเบรคบ่าย เช่น เอแคลร์ คุกกี้  
บราวนี่ เค้ก ขนมไทย หรือจัดเบรคผลไม้ พร้อมเครื่องดื่ม ชา กาแฟ หรือ น้ าเปล่า เน้นเมนูกินง่ายๆ 
ไม่หนักท้อง กระเพาะจะได้ไม่ท างานหนักจนเกิดอาการง่วง 

3) สลับใช้เลือกขนมเบรกหลากหลายประเภท หากผู้เข้าร่วมประชุมต้องเจอขนมเบรกซ้ า ๆ ก็
คงเบื่อ เราจึงแนะน าให้สลับเบรคประเภทขนมเบกอรี่ต่างๆ เป็นขนมไทย ของว่างไทยบ้างเพ่ือความไม่
จ าเจ และรสชาติที่หลากหลาย 
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4) ผู้จัดการประชุมไม่ควรเลือกขนมตามใจผู้จัดการประชุม เนื่องจากผู้เข้าร่วมประชุม ก็จะมี
ความชอบที่แตกต่างกันออกไป พึงระลึกไว้ว่าอย่าให้ความชอบส่วนตัวของเรา มาเป็นตัวก าหนดชะตา
ของผู้เข้าร่วมประชุม สิ่งที่เราชอบ อาจจะไม่ตรงกับผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด เมื่อยึดเราเป็นที่ตั้ง 
โอกาสที่จะสร้างความประทับใจให้ผู้เข้าร่วมประชุม ก็จะลดน้อยลง ให้พยายามยึดผู้เข้าร่วมประชุม
เป็นศูนย์กลาง และลองคาดเดาจากลักษณะของผู้เข้าร่วมประชุมว่าน่าจะชอบทานขนมเบรคแนวไหน
กันบ้าง 
 5) การวางขนมเบรกก่อนเริ่มประชุม และการเสริฟ์ขนมเบรกระหว่างประชุม ผู้จัดการ
ประชุมสามารถด าเนินการได้ ๒ แบบ แล้วแต่จะเลือกปฏิบัติ ดังนี้ 
 การวางขนมเบรกก่อนเริ่มประชุม ให้จัดขนมเบรกใส่ภายชนะ ส าหรับจัดเบรค หรือใส่กล่อง 
วางคู่กับน้ าเปล่าและหลอดไว้ด้านขวามือของผู้เข้าร่วมประชุม ซึ่งเป็นข้างที่ทุกคนถนัด และสะดวกใน
การจับเบรค โดยขนมเบรกจะต้องห่อบรรจุให้สนิท หรือเลือกขนมที่มีการบรรจุห่อไว้เรียบร้อยแล้ว
พร้อมส าหรับการจัดเบรค เพ่ือรักษาความสะดวก และป้องกันฝุ่น ละออง ซึ่งวิธีนี้ผู้จัดการประชุมควร
สอบถามผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านว่าประสงค์จะรับชา กาแฟ เพ่ิมหรือไม่  
 การเสริฟ์ขนมเบรกระหว่างประชุม วิธีนี้ ผู้จัดการประชุมจะวางน้ าเปล่าพร้อมหลอดไว้ที่โต๊ะ
ผู้เข้าร่วมประชุมทุกโต๊ะไว้เรียบร้อยแล้วก่อนเริ่มการประชุมประมาณ 1 ชั่วโมง ซึ่งควรจะจัดเตรียม
ภาชนะส าหรับใส่ขนมเบรก และแก้วส าหรับใส่ชา กาแฟ และขนมเบรก โดยจัดเบรกเป็นชุด  ให้
พร้อมก่อนการเริ่มประชุม ช่วงเบรคเช้า ประมาณ 10.00 น. หรือช่วงเบรคบ่าย ประมาณ 14.00 น. 
ให้ผู้จัดการประชุมเริ่มสอบถามผู้เข้าร่วมประชุมว่าจะประสงค์จะรับชา กาแฟ แล้วจึงน าชุดเบรกไป
เสิรฟ์พร้อมชา กาแฟ โดยจะเสริฟ์ด้านขวามือผู้เข้าร่วมประชุม  
 3. ก่อนเริ่มการประชุมประมาณครึ่งชั่วโมงให้ผู้ปฏิบัติติดต่อผู้เข้าร่วมประชุมเพ่ือแจ้งเตือน
ก าหนดการประชุมให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้รับทราบอีกครั้ง และเพ่ือเป็นการสอบถามว่าติดภารกิจ
สามารถเข้าร่วมประชุมได้หรือไม หากติดภารกิจให้บันทึกในใบลงลายมือชื่อเข้าร่วมประชุม และใน
รายงานประชุม ว่า ติดภารกิจ 
 4. เสนอแฟ้มให้ที่ประชุมลงชื่อเข้าร่วมประชุม ผู้ปฏิบัติจะต้องรอให้ผู้เข้าร่ วมประชุมได้นั่ง
เก้าอ้ี ประมาณ 10 นาที เพื่อเตรียมตัวส าหรับการประชุม แล้วจึงเสนอแฟ้มลงชื่อเข้าร่วมประชุม 
 5. เมื่อถึงเวลาประชุมและมีผู้เข้าร่วมครบองค์ประชุมเกินครึ่งประธานด าเนินการประชุม 
 6. จดบันทึกการประชุม ควรจดว่าที่ประชุมเสนอพิจารณาเรื่องอะไร มีประเด็นที่เสนอ
พิจารณาอย่างไร ที่ประชุมอภิปรายและเสนอแนะที่ประชุมมีเนื้อหาสาระอะไรบ้าง ที่ประชุมพิจารณา
ร่วมกัน แล้วมีมติเห็นชอบอย่างไร ได้มอบหมาย และสั่งการให้ใครด าเนินการตามมติที่ประชุม โดยไม่
ต้องระบุว่าใครเป็นคนพูด เพ่ือน ามาจัดท าสรุปรายงานการประชุมไว้เป็นหลักฐาน 
 7. เมื่อเสร็จสิ้นการประชุมคณะกรรมการบริหารส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
แล้วให้จัดเก็บชุดเบรค ปิดอุปกรณ์ต่างๆ ในห้องประชุม ให้เรียบร้อย 
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ขั้นตอนการปฏิบัติงานระหว่างการประชุม  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
         
 

เร่ิม 

ผู้ปฏิบตัิงานตรวจสอบความพร้อม วสัดอุปุกรณ์โสต 
ให้พร้อมใช้งาน และความเรียบร้อยของห้องประชมุ

ก่อนเร่ิมการประชมุลว่งหน้า 1 ชัว่โมง  

การจัดเตรียมเบรคส าหรับผู้เข้าร่วมประชุมโดยวางขนม
เบรกก่อนเริ่มประชุม หรือ จะเสริฟ์ขนมเบรกระหว่าง
ประชุม (เลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง) 

เมื่อถึงเวลาประชุมและมผีู้เข้าร่วมครบองค์ประชุม 
เกินครึ่งประธานด าเนินการประชุม 

เสนอแฟ้มให้ที่ประชมุลงช่ือเข้าร่วมประชมุ  
ผู้ปฏิบตัิจะต้องรอให้ผู้ เข้าร่วมประชมุได้นัง่เก้าอี ้

ประมาณ 10 นาที เพื่อเตรียมตวัส าหรับการประชมุ 

จดบนัทกึการประชมุตามที่ผู้ เข้าร่วมประชมุอภิปราย 

ผู้ปฏิบัตติิดต่อผู้เข้าร่วมประชุมเพือ่แจ้งเตือนก าหนดการ
ประชุมให้ผูเ้ข้าร่วมประชุมไดร้ับทราบอีกครั้งก่อนเริม่

การประชุมประมาณครึ่งช่ัวโมง 

จดัเก็บชดุเบรค ปิดอปุกรณ์ตา่งๆ  
ในห้องประชมุ ให้เรียบร้อย 

สิน้สดุ 
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วิธีปฏิบัตงิานหลังการประชุม 
เมื่อด าเนินการประชุมเสร็จเรียบร้อยแล้วผู้ปฏิบัติงานหรือผู้ท าหน้าที่เลขานุการจะต้องน า

รายละเอียดที่จดบันทึกในที่ประชุมมาจัดท าเป็นรายงานการประชุมโดยจัดท าตามรูปแบบตาม
ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 ข้อ 2.5 อธิบายรูปแบบการประชุม 
แบบที่ 11 ท้ายระเบียบส านักนายก ฯ เสนอผู้ตรวจรายงานการประชุม (ถูกต้อง/ไม่ถูกต้อง และแก้ไข) 
จัดส่งรายงานผ่านทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (e-Mail) ให้ที่ประชุมรับทราบรายบุคคลเพ่ือเข้าไป
พิจารณารับรองรายงานการประชุมในระบบการประชุม (e-Meeting) ภายใน 14 วันหลังจากวัน
ประชุม โดยมีขั้นตอนการปฏิบัติหลังการประชุม ดังนี้ 
  1)  จัดท ารายงานการประชุม โดยจัดท าตามรูปแบบตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย
งานสารบรรณ พ.ศ. 2526 ข้อ 25 อธิบายรูปแบบการประชุม แบบที่ 11 ท้ายระเบียบส านักนายก ฯ 
ตามภาพท่ี 4.7  ซึ่งดูตัวอย่างรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารส านักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ได้ที่ ภาคผนวก ข   
 

 
 

ภาพที่ 3.7  รูปแบบรายงานการประชุมตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ  
พ.ศ. 2526 ข้อ 25 อธิบายรูปแบบการประชุม แบบที่ 11 ท้ายระเบียบส านักนายก ฯ 
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2)  เสนอผู้ตรวจรายงานการประชุม (ถูกต้อง/ไม่ถูกต้อง และแก้ไข) 
 3)  บันทึกมติที่ประชุมในระบบการประชุม (e-Meeting) https://e-meeting.nsru.ac.th/ 
 4)  แจ้งที่ประชุมผ่านทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (e-Mail) เพ่ือพิจารณารับรองรายงานการ
ประชุมในระบบการประชุม (e-Meeting)  
ทั้งนี้  ข้อ 3) และ ข้อ 4) ให้ดูวิธีการปฏิบัติงานในระบบการประชุม (e-Meeting) ภาคผนวก ก 
 5)  ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมในระบบการประชุม (e-Meeting)  
https://e-meeting.nsru.ac.th/ 
 6) บันทึกการแก้ไขรายงานตามที่ประชุมเสนอให้แก้ไข และเสนอผู้ตรวจรายงานการประชุม
ลงนาม 
 7)  จัดเก็บรายการประชุม/ใบเซ็นชื่อเข้าร่วมประชุม/ระเบียบวาระการประชุม เข้าแฟ้มการ
ประชุมคณะกรรมการบริหารส านักวิทยบริการ ฯ 
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ขัน้ตอนการปฏิบัติหลังการประชุม 
 
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
      

จัดท ารายงานการประชุมตามรูปแบบตามระเบียบส านัก
นายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 ข้อ 25 แบบท่ี 11 

ท้ายระเบยีบส านักนายก ฯ 

เริ่ม 

เสนอผูต้รวจรายงานการ
ประชุม 

ไม่ถูกต้อง 

ถูกต้อง 

บันทึกรายงานการประชุมและมตทิี่ประชุม 
ในระบบการประชุม (e-Meeting) 
https://e-meeting.nsru.ac.th/ 

แจ้งที่ประชุมผ่านทางจดหมายอเิลก็ทรอนิกส์ (e-Mail) เพื่อพิจารณา
รับรองรายงานการประชุมในระบบการประชุม (e-Meeting) 

เสนอที่ประชุมพิจารณา
รับรองรายงานประชุม 

เสนอผูต้รวจรายงานการประชุม 
ลงนามในรายงานการประชุม 

บันทึกการแก้ไขรายงาน
ตามที่ประชุมเสนอ 

จัดเก็บรายการประชุม/ใบเซ็นชื่อเข้าร่วมประชุม/ระเบียบวาระการประชุม 
เข้าแฟ้มการประชุมคณะกรรมการบริหารส านักวิทยบริการ ฯ 

สิ้นสุด 

เห็นชอบ 

ไม่เห็นชอบ 
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 วิธีปฏิบัติงานการติดตามมติประชุม 
การติดตามมติที่ประชุมเป็นกระบวนการและขั้นตอนสุดท้ายของการจัดการประชุม ซึ่ง

หลังจากท่ีประชุมได้พิจารณารับรองรายงานการประชุมในระบบการประชุม (e-Meeting)  เรียบร้อย
แล้ว ผู้ปฏิบัติหรือเลขานุการจะต้องจัดท าบันทึกแจ้งสรุปการติดตามงานตามมติที่ประชุม พร้อมแจ้ง
ก าหนดจัดส่งรายงาน ซึ่งจะเป็นหลักฐานส าคัญให้ผู้ปฏิบัติหรือเลขานุการ ได้ติดตามความคืบหน้าตาม
มติที่ประชุมมอบหมาย และน ารายงานการติดตามเสนอท่ีประชุมรับทราบและพิจารณาในการประชุม
ครั้งถัดไป โดยมีวิธีการปฏิบัติ ดังนี้ 
 1)  จัดท าสรุปการมอบหมายงานตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารส านักวิทยบริการ
และเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยมีรายละเอียดในแบบฟอร์ม ในตัวอย่างตาม ภาพที่ 4.8 ดังนี้ 

     การประชุมครั้งที่  
                ระเบียบวาระ 
                มติที่ประชุม/ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ 
                รายงานการปฏิบัติงานตามมติที่ประชุมได้มอบหมายให้ด าเนินการ  
                ผลการด าเนินงาน 
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                  ภาพที่ 3.8 ตัวอย่าง สรุปการมอบหมายตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
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 2)  จัดท าบันทึกข้อความแจ้งสรุปการมอบหมายตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารส านัก
วิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เสนอผู้อ านวยการส านักวิทยบริการ ฯ ลงนาม โดยมีตัวอย่าง 
บันทึกข้อความ ตาม ภาพที่ 4.9 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 3.9  ตัวอย่าง บันทึกแจ้งสรุปการมอบหมายตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารส านักวิทย 

บริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
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    3)  จัดส่งบันทึกแจ้งสรุปการมอบหมายตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารส านักวิทย
บริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้รองผู้อ านวยส านักวิทยบริการฯ รับทราบและพิจารณามอบหมาย
ผู้เกี่ยวข้องด าเนินการ พร้อมแจ้งก าหนดจัดส่งรายงาน 

4) ผู้เกี่ยวข้องรายงานผลการด าเนินงานและผลการปฏิบัติงานเสนอรองผู้อ านวยการส านัก
วิทยบริการ ฯ ประจ าหน่วยงานพิจารณา 

5)  จัดส่งรายงานการติดตามผลการปฏิบัติงานตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารส านัก
วิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้กับฝ่ายเลขานุการ/ผู้ปฏิบัติ 

6)  ฝ่ายเลขานุ/ผู้ปฏิบัติ ลงนามผู้จัดท ารายงานการติดตามผลการปฏิบัติงานตามมติที่ประชุม
คณะกรรมการบริหารส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ฉบับสมบูรณ์ 

7)  เสนอเลขานุการลงนามผู้ตรวจรายงานการติดตามผลการปฏิบัติงานตามมติที่ประชุม
คณะกรรมการบริหารส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

8)  จัดเก็บเข้าแฟ้มการประชุมคณะกรรมการบริหารส านักวิทยบริการ ฯ โดยวิธีการจัดเก็บ 
ให้ผู้ปฏิบัติรวบรวมเอกสารการประชุมจัดเก็บเป็นชุดเดียวกัน ก่อนจัดเก็บเข้าแฟ้ม เพ่ือความสะดวก
ในการค้นหา และสืบเนื่องของกระบวนการประชุม โดยในชุดประกอบด้วย 

ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการบริการส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ใบลงชื่อเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริการส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
บันทักข้อความขอเชิญประชุมคณะกรรมการบริการส านักวิทยบริการและเทคโนโลยี

สารสนเทศ 
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริการส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
รายงานการติดตามผลการปฏิบัติงานตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารส านักวิทยบริการ

และเทคโนโลยีสารสนเทศ ฉบับสมบูรณ์ 
9)  น าเสนอรายงานผลการปฏิบัติงานตามมติที่ประชุมฉบับสมบูรณ์ในท่ีประชุมครั้งถัดไปโดย

ดูตัวอย่างรายงานการติดตามผลการปฏิบัติงานตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารส านักวิทย
บริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ฉบับสมบูรณ์ ตามภาพที่ 4.10 
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                  ภาพที่ 3.10  ตัวอย่าง รายงานการติดตามผลการปฏิบัติงานตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  
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ขั้นตอนการปฏิบัติงานการติดตามมติทีป่ระชุมมอบหมาย 
 

เร่ิม 

จัดท าสรุปการมอบหมายงานตามมติที่ประชุม โดยมี
รายละเอียดในแบบฟอร์ม ในตัวอย่างตาม ภาพที่ 4.8 

จัดท าบันทึกข้อความพร้อมแนบสรุปการมอบหมายตามมติที่
ประชุมเสนอผู้อ านวยการส านักวิทยบริการ ฯ ลงนาม โดยมี

ตัวอย่าง บันทึกข้อความ ตาม ภาพท่ี 4.9 

จัดส่งบันทึกแจ้งสรุปการมอบหมายตามมติที่ประชุมใหร้องผู้
อ านวยส านักวิทยบริการฯ ทุกฝ่ายรับทราบ ทางระบบงานสาร
บรรณอิเล็กทรอนิกส์ NSRU OFFICE เพื่อพิจารณามอบหมาย

ผู้เกี่ยวข้องภายในหน่วยงาน ด าเนนิการ พร้อมแจ้งก าหนด
จัดส่ง 

รองผู้อ านวยการส านักวิทย
บริการ ฯ พิจารณา 

ผู้เกี่ยวข้องรายงานผลการด าเนินงานและ 
ผลการปฏิบตัิงานเสนอรองผู้อ านวยการส านักวิทยบริการ ฯ 

ประจ าหน่วยงานพิจารณา 

จัดส่งรายงานผลการด าเนินงานและ 
ผลการปฏิบตัิงานให้กับฝ่ายเลขานกุาร/ผู้ปฏิบัต ิ

 

เห็นชอบ 

ไม่เห็นชอบ 
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จัดเก็บรายงานการตดิตาม/รายการประชุม/ใบเซ็นชื่อเข้าร่วม
ประชุม/ระเบยีบวาระการประชุม เข้าแฟ้มการประชุม

คณะกรรมการบรหิารส านักวิทยบริการ ฯ 

ฝ่ายเลขานุ/ผู้ปฏิบตัิ ลงนามผู้จัดท ารายงาน 
การติดตามผลการปฏิบตัิงานตามมติที่ประชุม ฉบับสมบรูณ์ 

เสนอหัวหน้าส านักงานผู้อ านวยการลงนามผู้ตรวจรายงาน 
การติดตามผลการปฏิบตัิงานตามมติที่ประชุม ฉบับสมบรูณ ์

น าเสนอรายงานผลการปฏิบัติงานตามมติที่ประชุม 
ฉบับสมบรูณ์ ใหท้ี่ประชุมรับทราบครั้งถัดไป 

สิ้นสุด 
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ข้อควรระวังในการปฏิบัติงาน 
การปฏิบัติงานจัดการการประชุมและจดรายงานการประชุม มีข้อควรระวังในการปฏิบัติงาน ดังนี้ 
 
ตารางท่ี 3.1  แสดงข้อควรระวังการปฏิบัติงานด้านการจัดประชุมและจดรายงานการประชุม 
 

เรื่อง ข้อควรระวัง 
1.  การจัดเตรียมสถานที่ประชุม 1. ให้ประสานจองห้องประชุมกับผู้ดูแลรับจองห้อง เพ่ือ

ป้องกันความซ้ าซ้อนของการใช้ห้องประชุม 
2. ตรวจสอบอุปกรณ์ส าหรับใช้ในการประชุม ได้แก่ 
เครื่องคอมพิวเตอร์  ไมโครโฟนตั้งโต๊ะ โปรเจคเตอร์ 
เครื่องบันทึกไฟล์เสียง  แบตเตอรี่/ถ่านชาร์จส าหรับ
เครื่องบันทึกเสียง ต้องเพียงพอส าหรับบันทึกเสียงตลอด
การประชุมจะเสร็จสิ้น 

2.  การจัดท าระเบียบวาระการประชุม 1. ให้ประสานรองผู้อ านวยการส านักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อสอบถามการบรรจุวาระเข้าที่
ประชุม ซึ่งจะเป็นการป้องกันการบรรจุวาระการประชุม
กะทันหัน 

 2. ให้ทบทวนรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมาเพ่ือน า
ข้อมูลมาประกอบการจัดท าร่างวาระการประชุมเพ่ือ
ทบทวนเป็นวาระสืบเนื่องในครั้งนี้ 
 

 3. ให้ร่างวาระการประชุมเสนอผู้อ านวยการส านักวิทย
บริการและเทคโนโลยีสารสนเทศอนุมัติก่อนเพ่ือเป็นการ
ยืนยันว่าประธานที่ประชุมได้รับทราบวาระการประชุม
เรียบร้อยแล้ว 

3.  การจัดท าหนังสือเชิญประชุม 1.  ให้จัดท าหนังสือเชิญประชุมและจัดส่งให้ผู้เข้าร่วม
ประชุมได้รับทราบทางระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ 
(NSRU Office) ล่วงหน้า 7 วัน เพ่ือให้ผู้เกี่ยวข้อง
จัดเตรียมเอกสารประกอบวาระการประชุมและรับทราบ 
2. ให้แนบระเบียบวาระการประชุมไปพร้อมกับบันทึก
เชิญประชุมทุกครั้งเพ่ือแจ้งรายละเอียดระเบียบวาระการ
ประชุม 
3. เมื่อจัดส่งบันทึกเชิญประชุมผ่านทางระบบแล้วให้แจ้ง
ประสานทางวาจากับผู้เข้าร่วมประชุมเพ่ือสอบถามการ
ได้รับบันทึกเชิญประชุมครั้งนั้น ๆ 
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เรื่อง ข้อควรระวัง 
4.  การเลื่อนก าหนดประชุม หากประธานแจ้งเลื่อนการประชุมให้ด าเนินการแจ้ง

ผู้เข้าร่วมประชุมรับทราบทันที 
5.  การสร้างระเบียบวารการประชุมใน
ระบบประชุมอิเล็กทรอนิกส์  
e-Meeting 

1. ควรสร้างระเบียบวาระการประชุมและแนบไฟล์
ประกอบก่อนก าหนดประชุมล่วงหน้า 2 วัน 
2.  ควรใช้ไฟล์ประกอบระเบียบวาระการประชุมในระบบ
เป็น ไฟล์ .PDF หากไฟล์มีขนาดใหญ่เกินที่ก าหนดให้ย่อ
ขนาดไฟล์ หรือน าไฟล์บันทึกไว้ที่เครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้
ส าหรับการประชุม 
3. หากมีการแจ้งวาระการประชุมเพ่ิมเติมหลังจากการ
สร้างระเบียบวารการประชุมในระบบประชุม
อิเล็กทรอนิกส์ e-Meeting และเผยแพร่เรียบร้อยแล้ว 
ให้ยกเลิกการเผยแพร่การประชุม และด าเนินการแก้ไข/
เพ่ิมเติม ตามที่เสนอเพ่ิมระเบียบวาระการประชุม และ
เมื่อด าเนินการแก้ไขแล้วให้เผยแพร่การประชุมอีกครั้ง 

6.  การจดบันทึกการประชุม 1. ให้ตรวจสอบการท างานของเครื่องบันทึกไฟล์การ
ประชุม 
2. ผู้จดบันทึกการประชุมจะต้องมีสมาธิในการเข้าร่วม
ประชุมเพ่ือรับฟังการอภิปรายจากผู้เข้าร่วมประชุม 
ประเด็นที่เสนอ มติที่ประชุม ข้อเสนอจากท่ีประชุม 
โดยเฉพาะระเบียบวาระที่เสนอพิจารณา 
3.  เมื่อประชุมเสร็จแล้ว ผู้จดบันทึกจะต้องสอบถามที่
ประชุมเพ่ือก าหนดนัดหมายการประชุมครั้งถัดไป ซึ่งจะ
ปรากฏในระเบียบวาระที่ 6 เรื่อง อื่นๆ ของรายงาน  
4.  เมื่อการอภิปรายในที่ประชุมมีมติที่ไม่ชัดเจน ไม่ตรง
ประเด็น บางคนอยากจะแสดงความคิดเห็นในที่ประชุม
แต่ไม่มีความเข้าในเรื่องนั้นอย่างแท้จริง จึงเป็นการ
อภิปรายไม่ตรงประเด็น ให้เลขานุการสอบถามสรุปมติใน
ที่ประชุมหลังจากจบวาระนั้นทันที 

7.  การบริหารเวลาการประชุม ผู้น าการประชุมหรือผู้เป็นประธานในการประชุมจะต้อง
ตระหนักและให้ความส าคัญกับเวลาในการประชุมในแต่
ละครั้งไม่ควรนานเกินไป หรือจัดประชุมในช่วงเวลาที่ไม่
เอ้ือ อาจท าให้การประชุมไม่ประสบการความส าเร็ว 

 
  



คูม่ือการจดัการประชมุ 48 

 

ตารางท่ี 3.1  แสดงข้อควรระวังการปฏิบัติงานด้านการจัดประชุมและจดรายงานการประชุม (ต่อ) 
 

เรื่อง ข้อควรระวัง 
  
8.  การจัดท ารายงานการประชุม 1. ควรใช้ค าตามท่ีก าหนดในระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี

ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526  

การใช้ค าตามระเบียบฯ 
     รายงานการประชุม 
     เมื่อวันที่ 
     ผู้มาประชุม 
     ผู้ไม่มาประชุม 
     เริ่มประชุมเวลา 
     เลิกประชุมเวลา 
     ผู้จัดรายงานการประชุม 
     ระเบียบวาระการประชุม 
ค าที่ไม่ควรใช้ 
     วันที ่
     ผู้เข้าประชุม/ผู้เข้าร่วมประชุม 
     ผู้ไม่เข้าร่วมประชุม 
     ปิดประชุมเวลา 
     ปิดประชุมเวลา 
     ผู้บันทึกรายงานการประชุม 
     วาระการประชุม 
2.  รูปแบบรายงานการประชุมต้องถูกต้อง ตามรูปแบบ
รายงานการประชุม ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย
งานสารบรรณ พ.ศ. 2526  
ข้อ 25 ท าตามแบบที่ 11 ท้ายระเบียบ 
3.  การจัดท ารายงานการประชุมให้ใช้ภาษาทางราชการ 
4.  การใช้ค าศัพท์ภาษาอังกฤษ  ให้พิมพ์ภาษาไทยก่อน
ตามด้วยวงเล็กภาษาอังกฤษ เพ่ือให้เกิดความเข้าใจและ
ชัดเจนมากข้ึน 
5.  ควรจัดท ารายงานการประชุมเสนอหัวหน้าส านักงาน
ผู้อ านวยการตรวจสอบภายใน 7 วันหลังจากก าหนดการ
ประชุมเพ่ือให้ผู้เข้าร่วมประชุมไม่ลืมรายละเอียดและมติที่
ประชุมมอบหมาย 
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ตารางท่ี 3.1  แสดงข้อควรระวังการปฏิบัติงานด้านการจัดประชุมและจดรายงานการประชุม (ต่อ) 

เรื่อง ข้อควรระวัง 
9.  การจัดส่งรายงานการประชุมให้
คณะกรรมการพิจารณารับรองรายงานใน
ระบบประชุมอิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting) 
ผ่านทางระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ 
(e-Mail)  

1.  ควรจัดท ารายงานการประชุมหลังจากการประชุมและ
จัดส่งให้คณะกรรมการพิจารณารับรองเสร็จสิ้น ภายใน 
14 วัน เพ่ือไม่ให้เนิ่นนานเกินไปอาจท าให้คณะกรรมการ
ลืมรายละเอียดของการประชุมได้ 
2. รายงานการประชุมจะต้องผ่านผู้ตรวจสอบรายงานทุก
ครั้ง เพื่อตรวจสอบความถูกต้องก่อนจัดส่ง 
3. เมื่อจัดส่งรายงานประชุมให้ผู้เข้าร่วมประชุมรับรองรับ
ผ่านทางระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (e-Mail) แล้วให้
สอบถามผู้เข้าร่วมประชุมว่าได้รับข้อความแจ้งเตือน
หรือไม่ 
4. ก่อนถึงก าหนดปิดรับรองรายงานการประชุม 1 วัน ให้
ประสานผู้เข้าร่วมประชุมเพ่ือเข้าไปรับรองรายงาน
ประชุมในระบบประชุมอิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting) 

10.  การบันทึกมติที่ประชุม และรับรอง
รายงานการประชุมในระบบประชุม
อิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting)  
ที่ https://e-meeting.nsru.ac.th/ 

เพ่ือสะดวกต่อการพิจารณารับรองรายงานการประชุม ควร
จัดท ารายงานการประชุมเป็นไฟล์ Microsoft word ตาม
รูปแบบที่ก าหนด และเสนอผ่านผู้ตรวจรายงานการประชุม
ให้เสร็จสิ้นก่อน จึงค่อยคัดลอกข้อมูลไปใส่บันทึกมติการ
ประชุมในระบบ เพื่อจัดส่งรายงานการประชุมให้
คณะกรรมการพิจารณารับรองรายงานในระบบประชุม
อิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting) ผ่านทางระบบจดหมาย
อิเล็กทรอนิกส์ (e-Mail) 
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 แนวคิด/แนวทาง/งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการจัดประชุม 
           การจัดการประชุมผู้จัดท าคู่มือเล่มนี้ ได้ศึกษาแนวคิด แนวทาง และผลการวิจัยของการ
จัดการประชุม เพ่ือน าไปเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานการจัดการประชุม ดังนี้ 
 การจัดประชุมมีความส าคัญมากต่อองค์กร เนื่องจากเป็นการที่บุคคล 2 คนขึ้นไป มาร่วม
ปรึกษาหารือ  และตัดสินใจร่วมกันของคนในองค์กร โดยด าเนินการประชุมและรับรองรายงานประชุม
ในระบบประชุมอิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting) ซึ่งประธานท าหน้าที่เริ่มการประชุมและเป็นผู้ชี้ขาดตัด
สิ้นใจ เพ่ือกระท ากิจกรรมให้บรรลุวัตถุประสงค์อย่างใดอย่างหนึ่ง ตลอดจนการร่วมกันแก้ไขปัญหา
ต่างๆ ที่เกิดขึ้นน าไปสู่การจัดท ารายงานการประชุมที่มีความกระชับ รัดกุม เพ่ือบันทึกความคิดเห็น
ของผู้มาประชุม ผู้เข้าร่วมประชุม และการบันทึกมติที่ประชุมไว้เป็นหลักฐาน โดยเลขานุการ หรือ  
ผู้ได้รับมอบหมาย มีหน้าที่จัดท าเอกสารการประชุม จดบันทึกการประชุม และจัดท ารายงานการ
ประชุม พร้อมทั้งติดตามงานตามวาระการประชุมที่มอบหมายจากท่ีประชุม อีกด้วย 

สอดคล้องกับวิทยานิพนธ์ของ รังสิวุฒิ กลางสวัสดิ์(2549 : อ้างถึงใน นิพนธ์ ทิพย์ศรีนิมิต 
2542 : 283) ได้กล่าวถึงแนวคิดเก่ียวกับการประชุม ไว้ว่า การท างานร่วมกันในหน่วยงาน จ าเป็นต้อง
อาศัยการประชุมเพ่ือปรึกษาหารือ หรือพิจารณาแนวทางในการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ รวมทั้งเพ่ือ
ถ่ายทอดเรื่องราวต่อกัน การประชุมเป็นวิธีการทางประชาธิปไตย ที่เปิดโอกาสให้บุคคลได้แสดงความ
คิดเหน็ได้มีส่วนร่วมและมีส่วนรับผิดชอบในการท างานร่วมกัน นอกจากนี้การประชุมยังเป็นเครื่องมือ
อย่างหนึ่งที่ผู้บริหาร ใช้ในการบริหารงาน เช่น การก าหนดนโยบาย การวางแผน การจัดองค์การหรือ
การตัดสินใจ เป็น เนื่องจากการประชุมเป็นเครื่องมือสื่อสารที่ส าคัญ ดังนั้นการประชุมในแต่ละโอกาส 
ผู้ที่เกี่ยวข้องจึงควรระมัดระวังและหมั่นศึกษาถึงระเบียบกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ทั้งนี้ เพ่ือให้การประชุมนั้น 
ๆ ด าเนินไปอย่างราบรื่นและเป็นไปตามข้ันตอนที่ถูกต้องเหมาะสม 

และสอดคล้องกับวิทยานิพนธ์ของ พิชญาณี  มีสบาย (2549) แนวทางการจัดประชุมใน
องค์กรธุรกิจอุตสาหกรรมที่ได้รับรางวัลอุตสาหกรรมดีเด่น ส่วนใหญ่การประชุมแต่ละครั้งจะมี
ผู้เข้าร่วมประชุม 10 – 15 คน โดยใช้ห้องประชุมภายในหน่วยงานเป็นหลัก เนื่องจากมีความสะดวก 
ระยะเวลาในการประชุมต่อครั้ง 1 – 2 ชั่วโมง จัดส่งจดหมายเชิญประชุมผ่านระบบ E-Mail ใช้เครื่อง
โปรเจคเตอร์ในการน าเสนองาน มีการจัดส่งเอกสารให้ผู้เข้าร่วมประชุมล่วงหน้า กรณีที่เกิดข้อขัดแย้ง
กันในท่ีประชุมระหว่างผู้เข้าร่วมประชุมด้วยกัน ประธานจะเป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาด กรณีผู้เข้าร่วมประชุม
คุยกันในที่ประชุม ประธานจะใช้วิธีตั้งค าถามเพ่ือขอทราบความคิดเห็นในเรื่องที่ประชุม การประชุม
เริ่มตรงเวลาโดยไม่ต้องรอผู้มาสาย ปัญหาที่พบบ่อยในการจัดประชุมได้แก่ ผู้เข้าร่วมประชุมไม่กล้า
แสดงความคิดเห็น แนวทางการจัดประชุมในองค์กรธุรกิจอุตสาหกรรมที่ได้รับรางวัลอุตสาหกรรม
ดีเด่น โดยภาพรวม 5 อันดับแรก ได้แก่ ต้องปรึกษาหารือกับผู้ที่มีบทบาทส าคัญก่อนการประชุม เริ่ม
การประชุมให้ตรงเวลา ต้องมีการรับรองรายงานการประชุมในครั้งก่อน ก าหนดวัตถุประสงค์ของการ
ประชุมแต่ละครั้งให้ชัดเจน และมีการติดตามผลการด าเนินงานให้เป็นไปตามท่ีประชุมมอบหมาย 
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แนวทางการจัดการประชุมคู่มือเล่มนี้มีเนื้อหาครอบคุลมตั้งแต่ขั้นตอนก่อนการประชุม ได้แก่ 
การจัดท าระเบียบวาระการประชุม การจัดท าบันทึกเชิญประชุม การจัดเตรียมห้องประชุม 
โสตทัศนูปกรณ์ ระหว่างการประชุม ได้แก่ การบันทึกมติที่ประชุม หลังการประชุม ได้แก่ การจัดท า
รายงานการประชุม การติดตามผลการปฏิบัติงานตามมติที่ประชุม ซึ่งมีก าหนดระยะเวลาหลังจากวัน
ประชุมจะต้องจัดท ารายงานการประชุม และเสนอผู้เข้าร่วมประชุมรับรองรายงานการประชุมผ่านทาง
ระบบการประชุมอิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting) ให้เสร็จสิ้นภายใน 14 วัน และด าเนินการติดตามผล
การปฏิบัติงานตามท่ีประชุมมอบหมายหลังจากสิ้นก าหนดการรับรองรายงานการประชุม 7 วัน 

สอดคล้องกับผลการวิจัยของ สุมาลี ทองดี (2018: 33) โดยผลการวิจัยพบว่า เนื้อหาเชิง
กระบวนการก่อนการประชุม (Pre Meeting) ส่วนใหญ่ท าหนังสือเชิญประชุม/แจ้งให้เสนอวาระ และ
จัดท าวาระ และมีการตรวจสอบความเรียบร้อยของห้องและอุปกรณ์ในห้องประชุมก่อนการประชุม 1 
ชั่วโมง กระบวนการระหว่างการประชุม ( In Meeting) โดยใช้เวลาประชุมประมาณ 2 ชั่วโมง โดย
ผู้ช่วยเลขาท่ีประชุมฯ ที่ได้รับมอบหมายเป็นผู้จดบันทึกการประชุมทุกครั้ง และมีการสรุปประเด็นการ
ประชุมทุกวาระ กระบวนการหลังการประชุม (Post Meeting) แจ้งมติที่ประชุมหลังการประชุม 
จัดท ารายงานการประชุม ส่วนการแจ้งเวียนรับรองรายงานการประชุมไม่แน่นอน โดยมีการติดตามผล
การด าเนินงานตามมติท่ีประชุมหลังการประชุม  

และสอดคล้องกับวิทยานิพนธ์ของ รังสิวุฒิ กลางสวัสดิ์(2549: อ้างถึงใน สมัคร พะงาดุนัด 
(2546 : 89) ผลการวิจัยพบว่า การติดตามและประเมินผลการประชุมเป็นส่วนหนึ่งที่มีความส าคัญ
มาก เพราะจะท าให้ผู้บริหารทราบถึงความก้าวหน้าหรือปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงานของสมาชิก
ภายหลังการประชุม 
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บทท่ี 4 
เทคนิคในการปฏิบัติงาน 

 
          ผู้จัดท ำคู่มือกำรจัดกำรประชุม ได้น ำเทคนิควิธีกำร กระบวนกำร รำยละเอียด ระยะเวลำใน
กำรปฏิบัติงำน และประสบกำรณ์ในกำรปฏิบัติงำน มำจัดท ำเป็นแผนกำรปฏิบัติงำน  เพ่ือให้
ผู้ปฏิบัติงำน สำมำรถน ำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ และเพ่ิมประสิทธิภำพ ต่อปฏิบัติงำน และเพ่ือ
ประโยชน์ต่อส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ มหำวิทยำลัยรำชภัฏนครสวรรค์ 
 
แผนกลยุทธ์ในการปฏิบัตงิาน 
 กำรด ำเนินกำรจัดประชุม และจัดท ำรำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำรบริกำรส ำนักวิทย
บริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ มีกิจกรรม/แผนกำรปฏิบัติงำน ล ำดับขั้นตอน ตั้งแต่กำรจัดเตรียม
ก่อนกำรประชุม ระหว่ำงกำรประชุม หลังกำรประชุม และกำรติดตำมมติที่ประชุม แต่ละกิจกรรมมี
ระยะเวลำกำรปฏิบัติงำน ดังนี้ 
 
ตารางท่ี 4.1 แสดงแผนกำรปฏิบัติงำนกำรจัดกำรประชุม  
 

กระบวนการ กิจกรรม ระยะเวลา 
กำรจัดเตรียม
ก่อนกำรประชุม 

เลขำนุกำรหำรือกับกับผู้อ ำนวยกำรส ำนักวิทยบริกำรและ
เทคโนโลยีสำรสนเทศ ซึ่งเป็นประธำนกำรประชุมเพ่ือ
ก ำหนดวันเวลำประชุม 

ก่อนก ำหนด
ประชุม 10 วัน 

 จัดท ำระเบียบวำระกำรประชุมตำมรูปแบบที่ก ำหนด 
สำมำรถดูตัวอย่ำงระเบียบวำระกำรประชุม ภำพที่ 4.1 โดย
ให้เรียงหัวข้อเรื่องตำมควำมส ำคัญ โดยผู้ปฏิบัติลงนำม ผู้
ร่ำง ผู้พิมพ์ และเสนอผู้อ ำนวยกำรส ำนักวิทยบริกำรและ
เทคโนโลยีสำรสนเทศ พิจำรณำลงนำมผู้ตรวจ 

ก่อนก ำหนด
ประชุม 10 วัน 

 ประสำนเจ้ำหน้ำที่เทคนิคคอมพิวเตอร์ กลุ่มงำน
คอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต ส ำนักวิทยบริกำรและ
เทคโนโลยีสำรสนเทศ เพื่อแจ้งวันและเวลำจองห้องเพ่ือใช้
ส ำหรับกำรจัดประชุม 

ก่อนก ำหนด
ประชุม 10 วัน 

 จัดท ำบันทึกข้อควำมเชิญประชุมด้วยโปรแกรม Microsoft 
Office Word โดยเครื่องคอมพิวเตอร์ ตำมรูปภำพ 4.3 
เสนอผู้อ ำนวยกำรส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยี
สำรสนเทศ พิจำรณำลงนำม  

ก่อนก ำหนด
ประชุม  
7 วัน 

 จัดส่งบันทึกเชิญประชุมให้ผู้ประชุม ตำมรูปภำม 4.4 พร้อม
แนบระเบียบวำระกำรประชุม รูปภำพ 4.5 
ทำงระบบสำรบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (NSRU Office)  

ก่อนก ำหนด
ประชุม 7 วัน 
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กระบวนการ กิจกรรม ระยะเวลา 
 ประสำนผู้เกี่ยวข้องกับวำระเพ่ือขอไฟล์ข้อมูลน ำมำ

ประกอบวำระกำรประชุมแนบได้เฉพำะไฟล์ .PDF เท่ำนั้น 
หำกไฟล์มีขนำดใหญ่ไม่สำมำรถแนบในระบบได้ ให้น ำไฟล์
ไปไว้ที่หน้ำจอเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้ส ำหรับกำรจัดประชุม 

ก่อนก ำหนด
ประชุม 7 วัน 

 สร้ำงระเบียบวำระกำรประชุมผ่ำนระบบประชุม
อิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting) พร้อมกับแนบไฟล์ประกอบ
วำระ ที่ https://e-meeting.nsru.ac.th/ 
โดยดูขั้นตอนกำรใช้งำนระบบประชุมอิเล็กทรอนิกส์ (e-
Meeting) ตำมภำคผนวก ก ซึ่งจะอธิบำยไว้ตั้งแต่เริ่มต้นจน
จบกระบวนไว้อย่ำงละเอียดเพ่ือให้ผู้ปฏิบัติสำมำรถสร้ำงวำระ
กำรประชุมในระบบกำรประชุม  
(e-Meeting) ได้ตำมล ำดับขั้นตอน 

ก่อนก ำหนด
ประชุม 2 วัน 

 จัดท ำใบลงลำยมือผู้เข้ำร่วมประชุมคณะกรรมกำรบริกำร
ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ ตำมรูปภำพ 4.2   

ก่อนก ำหนด
ประชุม 2 วัน 

ระหว่ำงกำร
ประชุม 

ผู้ปฏิบัติงำนจะต้องตรวจสอบควำมพร้อม ตรวจสอบควำม
เรียบร้อยของห้องประชุมก่อนเริ่มกำรประชุม ตรวจสอบ
วัสดุอุปกรณ์โสต ให้พร้อมใช้งำน ได้แก่ โต๊ะ เก้ำอ้ี แสงสว่ำง
ไฟฟ้ำ เครื่องปรับอำกำศ เครื่องเสียงไมโครโฟน เครื่อง
คอมพิวเตอร์ เครื่องฉำยโปรเจคเตอร์ ควำมสะอำดของห้อง
ประชุม 

ก่อนด ำเนินกำร
ประชุม 1 ชั่วโมง 

 จัดเตรียมเบรกส ำหรับผู้เข้ำร่วมประชุม ซึ่งควรจัดเตรียม
ภำชนะส ำหรับใส่ขนมเบรก และแก้วส ำหรับใส่ชำ กำแฟ 
โดยจัดเบรกเป็นชุดให้พร้อมก่อนกำรเริ่มประชุม ช่วงเบรค
เช้ำ ประมำณ 10.00 น. หรือช่วงเบรคบ่ำย ประมำณ 
14.00 น. 

ก่อนด ำเนินกำร
ประชุม 1 ชั่วโมง 

 เสนอแฟ้มให้ที่ประชุมลงชื่อเข้ำร่วมประชุม ผู้ปฏิบัติจะต้อง
รอให้ผู้เข้ำร่วมประชุมได้นั่งเก้ำอ้ี ให้เรียบร้อยก่อนเพ่ือ
เตรียมตัวส ำหรับกำรประชุม แล้วจึงเสนอแฟ้มลงชื่อเข้ำร่วม
ประชุม 

เมื่อผู้ประชุมนั่ง
เก้ำอ้ีเรียบร้อย
แล้ว ประมำณ 10 
นำท ี

 ประธำนด ำเนินกำรประชุม เมื่อครบองค์
ประชุมเกินครึ่ง 

 จดบันทึกกำรประชุมมติที่ประชุม ระหว่ำงประชุม 

https://e-meeting.nsru.ac.th/
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ตารางท่ี 4.1 แสดงแผนกำรปฏิบัติงำนกำรจัดกำรประชุม (ต่อ) 
 

กระบวนการ กิจกรรม ระยะเวลา 
หลังกำรประชุม ให้น ำบันทึกจำกกำรประชุมมำจัดท ำเป็นรำยงำน

กำรประชุมเสนอผู้ตรวจรำยงำนกำรประชุม 
 

ภำยใน 7 วัน
หลังจำกประชุม 

 บันทึกมติที่ประชุมในระบบกำรประชุม  
(e-Meeting) https://e-meeting.nsru.ac.th/ 
ให้ดูวิธีกำรปฏิบัติงำนในระบบกำรประชุม 
 (e-Meeting) ภำคผนวก ก 

ภำยใน 7 วัน 
หลังจำกผู้ตรวจ
ลงนำมใน
รำยงำนกำร
ประชุม 

 จัดส่งจดหมำยอิเล็กทรอนิกส์ (e-Mail) ให้ที่
ประชุมพิจำรณำรับรองรำยงำนกำรประชุมผ่ำน
ทำงระบบกำรประชุม (e-Meeting)  
ที่ https://e-meeting.nsru.ac.th/ 
 

ภำยใน 7 วัน 
หลังจำกผู้ตรวจ
ลงนำมใน
รำยงำนกำร
ประชุม 

 บันทึกกำรแก้ไขรำยงำนตำมที่ประชุมเสนอให้
แก้ไข และเสนอผู้ตรวจรำยงำนกำรประชุมลง
นำม 

หลังจำกก ำหนด
รับรองรำยงำน
กำรประชุม 7 วัน 

 จัดเก็บรำยกำรประชุม/ใบเซ็นชื่อเข้ำร่วม
ประชุม/ระเบียบวำระกำรประชุม เข้ำแฟ้มกำร
ประชุมคณะกรรมกำรบริหำรส ำนักวิทยบริกำรฯ 

เมื่อด ำเนินกำร
เสร็จสิ้นก็
สำมำรถจัดเก็บ
ได้เลย 
 

 
  

https://e-meeting.nsru.ac.th/
https://e-meeting.nsru.ac.th/
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ตารางท่ี 4.1 แสดงแผนกำรปฏิบัติงำนกำรจัดกำรประชุม (ต่อ) 
 

กระบวนการ กิจกรรม ระยะเวลา 
กำรติดตำมมติที่ประชุม จัดท ำสรุปกำรมอบหมำยงำนตำมมติที่ประชุม

คณะกรรมกำรบริหำรส ำนักวิทยบริกำรและ
เทคโนโลยีสำรสนเทศ โดยมีรำยละเอียดใน
แบบฟอร์ม ในตัวอย่ำงตำม ภำพที่ 4.8 

ก่อนกำรประชุม
ครั้งถัดไป 7 วัน 

 จัดท ำบันทึกข้อควำมแจ้งสรุปกำรมอบหมำย
ตำมมติที่ประชุมคณะกรรมกำรบริหำรส ำนัก
วิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ เสนอ
ผู้อ ำนวยกำรส ำนักวิทยบริกำร ฯ ลงนำม โดยมี
ตัวอย่ำง บันทึกข้อควำม ตำม ภำพที่ 4.9 

ก่อนกำรประชุม
ครั้งถัดไป 7 วัน 

 จัดส่งบันทึกแจ้งสรุปกำรมอบหมำยตำมมติที่
ประชุมคณะกรรมกำรบริหำรส ำนักวิทยบริกำร
และเทคโนโลยีสำรสนเทศ ให้รองผู้อ ำนวยส ำนัก
วิทยบริกำรฯ รับทรำบและพิจำรณำมอบหมำย
ผู้เกี่ยวข้องด ำเนินกำร พร้อมแจ้งก ำหนดจัดส่ง
รำยงำน 

ก่อนกำรประชุม
ครั้งถัดไป 7 วัน 

 ฝ่ำยเลขำนุ/ผู้ปฏิบัติ ลงนำมผู้จัดท ำรำยงำนกำร
ติดตำมผลกำรปฏิบัติงำนตำมมติที่ประชุม
คณะกรรมกำรบริหำรส ำนักวิทยบริกำรและ
เทคโนโลยีสำรสนเทศ ฉบับสมบูรณ์ 
 

ก่อนกำรประชุม
ครั้งถัดไป 7 วัน 

 เสนอเลขำนุกำรลงนำมผู้ตรวจรำยงำนกำร
ติดตำมผลกำรปฏิบัติงำนตำมมติที่ประชุม
คณะกรรมกำรบริหำรส ำนักวิทยบริกำรและ
เทคโนโลยีสำรสนเทศ 

ก่อนกำรประชุม
ครั้งถัดไป 7 วัน 

 จัดเก็บเข้ำแฟ้มกำรประชุมคณะกรรมกำรบริหำร
ส ำนักวิทยบริกำร ฯ 

เมื่อด ำเนินกำร
เสร็จสิ้นก็
สำมำรถจัดเก็บ
ได้เลย 

 น ำเสนอรำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนตำมมติที่
ประชุมฉบับสมบูรณ์ในที่ประชุมครั้งถัดไป 

ตำมก ำหนดกำร
ประชุมครั้งถัดไป 
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จรรยาบรรณ และจริยธรรมในการปฏิบัติงาน 
ผู้จัดท ำได้ศึกษำจรรยำบรรณ และจริยธรรมในกำรปฏิบัติงำน และน ำรำยละเอียดมำจำก

ข้อบังคับมหำวิทยำลัยรำชภัฏนครสวรรค์ ว่ำด้วยกำรก ำหนดระดับต ำแหน่งและกำรแต่งตั้งบุคคลให้
ด ำรงต ำแหน่งสูงขึ้น พ.ศ. 2560  หน้ำ 14 ข้อ 47 กำรประเมินจริยธรรมและจรรยำบรรณทำงวิชำชีพ 
ต้องค ำนึงถึงจริยธรรมและจรรยำบรรณทำงวิชำชีพ ดังนี้  (มหำวิทยำลัยรำชภัฏนครสวรรค์, 2560, 
หน้ำ 14) 

(1) ต้องมีควำมชื่อสัตย์ทำงวิชำชีพ ไม่น ำผลงำนของผู้อ่ืนมำเป็นผลงำนของตนและไม่ลอก
เลียนผลงำนของผู้อื่น รวมทั้งไม่น ำผลงำนของตนเองในเรื่องเดียวกันไปเผยแพร่ในวำรสำรวิชำกำรหรือ
วิชำชีพมำกกว่ำหนึ่งฉบับในลักษณะที่จะท ำให้เข้ำใจผิดว่ำเป็นผลงำนใหม่ 

(2)  ต้องให้เกียรติและอ้ำงถึงบุคคลหรือแหล่งที่มำของข้อมูลที่น ำมำใช้ในผลงำนทำงวิชำชีพ
ของตนเองและแสดงหลักฐำนกำรค้นคว้ำ 

(3)  ต้องไม่ค ำนึงถึงผลประโยชน์ทำงวิชำชีพละเลยหรือละเมิดสิทธิส่วนบุคคลของผู้อ่ืนและ
สิทธิมนุษยชน 

(4)  ผลงำนทำงวิชำชีพต้องได้มำจำกกำรศึกษำโดยใช้หลักวิชำชีพเป็นเกณฑ์ ไม่มีอคติมำ
เกี่ยวข้อง และเสนอผลงำนตำมควำมเป็นจริง ไม่จงใจเบี่ยงเบนผลกำรศึกษำ วิเครำะห์ สังเครำะห์ 
หรือวิจัยโดยหวังผลประโยชน์ส่วนตัว หรือต้องกำรสร้ำงควำมเสียหำยแก่ผู้อ่ืน และเสนอผลงำนตำม
ควำมเป็นจริง ไม่ขยำยข้อค้นพบโดยปรำศจำกกำรตรวจสอบยืนยันในทำงวิชำชีพ 

(5)  ต้องน ำผลงำนไปใช้ประโยชน์ในทำงท่ีชอบธรรมและชอบด้วยกฎหมำย 
 

          มหำวิทยำลัยรำชภัฏนครสวรรค์. (2549 , 28 กันยำยน).ข้อบังคับมหำวิทยำลัยรำชภัฏ
นครสวรรค์ ว่ำด้วยจรรยำบรรณข้ำรำชกำร พ.ศ. 2549. 
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บทท่ี 5 
ปัญหา อุปสรรค แนวทางแก้ไข และการพัฒนางาน 

 
ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน 

ในฐานะผู้จัดท าคู่มือมีหน้าที่รับผิดชอบการจัดประชุมและจัดท ารายงานการประชุม ซึ่งเริ่ม
ตั้งแต่ข้ันตอนการเตรียมความพร้อมก่อนการประชุม ระหว่างการประชุม และ หลังการประชุม พร้อม
ทั้ง ติดตามผลการปฏิบัติงานตามมติท่ีประชุม จึงได้สรุปปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน ดังนี้ 
 

ตารางท่ี 5.1  แสดงปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานการจัดการประชุม 
   

ขั้นตอน ปัญหาและอุปสรรค 
1. การจัดท าระเบียบวาระการประชุม มีการแจ้งวาระการประชุมเพ่ิมเติมหลังจากที่ผู้อ านวยการ

ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศลงนามผู้ตรวจ
เรียบร้อย 

2. การจองห้องเพื่อใช้ส าหรับการจัด
ประชุม 

หากแจ้งจองห้องประชุมกระชันชิด อาจเกิดความซ้ าซ้อน
การใช้ห้องระหว่างกลุ่มงานภายในส านักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

3.  การจัดท าหนังสือเชิญประชุม ในการประชุมบางเดือน มีการเลื่อนก าหนดวันประชุม 
กระชั้นชิดเนื่องจากผู้บริหารติดการประชุมของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ท าให้จัดส่งหนังสือเชิญ
ประชุมให้ผู้เข้าร่วมประชุมรับทราบ น้อยกว่า 7 วัน  

4. จัดส่งบันทึกเชิญประชุมพร้อมแนบ
ระเบียบวาระการประชุมให้ผู้ประชุม
รับทราบผ่านระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์ (NSRU Office) 

ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (NSRU Office) มีการ
แจ้งเตือนผู้เข้าร่วมประชุมรายบุคคล แต่ไม่สามารถเข้าถึง
บันทึกเชิญประชุมได้โดยตรง เนื่องจากอยู่ระหว่างการ
ปรับปรุงระบบ ให้ตรงกับความต้องการของผู้ใช้เพ่ิมเติม 

5.  การสร้างระเบียบวารการประชุมใน
ระบบประชุมอิเล็กทรอนิกส์  
e-Meeting 
ที่ https://e-meeting.nsru.ac.th/ 

1. ไม่สามารถแนบไฟล์ประกอบระเบียบวาระการประชุม
ได้ก่อนก าหนดประชุมล่วงหน้า 7 วัน เนื่องจากผู้เกี่ยวข้อง
จัดส่งเอกสารและไฟล์ให้เลขานุการล่าช้า 
2.  ไม่สามารถแนบไฟล์เอกสารประกอบระเบียบวาระ
การประชุม แบบ Microsoft word ได้ หรือรูปภาพได้ 
3. มีการแจ้งวาระการประชุมเพ่ิมเติมหลังจากการสร้าง
ระเบียบวารการประชุมในระบบประชุมอิเล็กทรอนิกส์  
e-Meeting และเผยแพร่เรียบร้อยแล้ว 
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ตารางท่ี 5.1  แสดงปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานการจัดการประชุม (ต่อ) 

ขั้นตอน ปัญหาและอุปสรรค 
6.  ระหว่างการด าเนินการประชุม 
 

1. คณะกรรมการและผู้เข้าร่วมประชุมมาเกินเวลา
ก าหนด ท าให้การเริ่มประชุมล้าช้า ซึ่งจะต้องรอให้ครบ
องค์ประชุมจึงจะสามารถด าเนินการประชุมได้ 
2. ผู้เข้าร่วมประชุมไม่มีสมาธิในการรับฟังการอภิปราย
จากผู้เข้าร่วมประชุมคนอ่ืนๆ ว่า ประเด็นที่เสนอ มติที่
ประชุม ข้อเสนอจากที่ประชุม โดยเฉพาะระเบียบวาระที่
เสนอพิจารณา ได้มอบหมายให้ใคร ด าเนินการ อย่างไร 
3.  ผู้ประชุมที่รับผิดชอบน าระเบียบวาระเข้าท่ีประชุม 
ไม่ได้ศึกษาข้อมูลก่อนเข้าประชุมท าให้ไม่ชัดเจนในการน า
บรรจุวาระ ว่าจะแจ้งให้ที่ประชุมเพ่ือทราบ หรือ เพ่ือให้ที่
ประชุมพิจารณา โดยจะเกิดปัญหาในจดบันทึกการ
ประชุม 

7.  การจัดท ารายงานการประชุม 1. บ้างครั้งผู้จดบันทึกการประชุมไม่อยู่ในที่ประชุม
ตลอดเวลา จึงไม่ได้รับฟังการอภิปรายจากผู้เข้าร่วม
ประชุม ประเด็นที่เสนอ ข้อเสนอจากที่ประชุม มติที่
ประชุม โดยเฉพาะระเบียบวาระท่ีเสนอพิจารณา  
ต้องใช้เครื่องบันทึกไฟล์การประชุม และน ามาฟัง
ย้อนหลัง 
2.  บ้างครั้งที่ประชุมไม่มีการสรุปมติที่ชัดเจนในแต่ละ
ระเบียบวาระท าให้ผู้จดรายงานการประชุมคลาดเคลื่อน 
ไม่ครบถ้วน  
3.  ผู้จดรายงานการประชุมขาดทักษะในการใช้ภาษาที่
เหมาะสม และแม่นย า จึงจ าเป็นต้องมีผู้ตรวจรายงานการ
ประชุมอีกครั้ง 
4.  บางครั้งการจัดท ารายงานการประชุมล่าช้าเกิน
ก าหนด 7 วันหลังจากประชุม เนื่องจากมีภาระงานอ่ืนๆ
มาแทรกท าให้ไม่ต่อเนื่อง ซึ่งต้องใช้สมาธิในการจัดท า
รายงาน 
5. การน าเสนอข้อมูลที่ประชุมไม่ชัดเจนเนื่องจากใช้ค าย่อ 
หรือค าท่ีมีความหมายคล้ายกัน จึงท าให้การจัดท า
รายงานการประชุมหรือมติที่ประชุมไม่สมบูรณ์ 
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ตารางท่ี 5.1  แสดงปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานการจัดการประชุม (ต่อ) 
 

ขั้นตอน ปัญหาและอุปสรรค 
8.  การจัดส่งรายงานการประชุมให้
คณะกรรมการพิจารณารับรองรายงานใน
ระบบประชุมอิเล็กทรอนิกส์ (e-
Meeting) 
ผ่านทางระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ 
(e-Mail) 

1.  ไม่สามารถจัดส่งรายงานการประชุมให้คณะกรรมการ
พิจารณารับรองเสร็จสิ้น ภายใน 14 วัน หลังจากการ
ประชุม  
2.  ผู้เข้าร่วมประชุมไม่ตรวจสอบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์
(e-Mail) จึงท าให้ไม่มีการตอบรับเพื่อรับรองรายงานการ
ประชุมตามที่ก าหนด 

9.  การบันทึกมติที่ประชุม และรับรอง
รายงานการประชุมในระบบประชุม
อิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting)  
ที่ https://e-meeting.nsru.ac.th/ 

1. ไม่สามารถบันทึกมติที่ประชุมในระบบประชุม
อิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting) ขณะด าเนินการการประชุม 
และจัดส่งให้ผู้เข้าร่วมประชุมพิจารณารับรองรายงานการ
ประชุมได้ทันที เพราะจะท าให้ด าเนินการประชุมล่าช้า 
2.  ผู้ตรวจรายงานการประชุมไม่สามารถตรวจรายงานได้
ในระบบ จึงต้องจัดท ารายงานการประชุมเป็นไฟล์ 
Microsoft word ตามรูปแบบที่ก าหนด และเสนอผ่าน
ผู้ตรวจรายงานการประชุมให้เสร็จสิ้นก่อน แล้วคัดลอก
ข้อมูลไปบันทึกมติการประชุมในระบบ เพื่อส่งอีเมล์
รับรองรายงานการประชุมต่อไป 
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แนวทางในการแก้ไขปัญหาและอุปสรรค 
จากปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานข้างต้น มีแนวทางในการแก้ไขปัญหาและอุปสรรค ดังนี้ 
 

ตารางท่ี 5.2  แสดงแนวทางการแก้ไขปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานการจัดการประชุม 
 

ขั้นตอน ปัญหาและอุปสรรค แนวทางในการแก้ไขปัญหาและ
อุปสรรค 

1. การจัดท าระเบียบ
วาระการประชุม 

มีการแจ้งวาระการประชุมเพ่ิมเติม
หลังจากท่ีผู้อ านวยการส านักวิทย
บริการและเทคโนโลยีสารสนเทศลง
นามผู้ตรวจเรียบร้อย 

ด าเนินการเพ่ิมระเบียบวาระ
ตามท่ีผู้บริหารแจ้ง และจัดท า
วาระการประชุมฉบับใหม่เสนอ
ผู้อ านวยการส านักวิทยบริการ
และเทคโนโลยีสารสนเทศลงนาม
ผู้ตรวจ 

2. การจองห้องเพ่ือใช้
ส าหรับการจัดประชุม 

หากแจ้งจองห้องประชุมกระชันชิด อาจ
เกิดความซ้ าซ้อนการใช้ห้องระหว่าง
กลุ่มงานภายในส านักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ให้ผู้ปฏิบัติ/เลขานุการประสาน
เจ้าหน้าที่เทคนิคคอมพิวเตอร์ 
กลุ่มงานคอมพิวเตอร์และ
อินเทอร์เน็ต ส านักวิทยบริการ
และเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อ
แจ้งวันและเวลาจองห้องเพ่ือใช้
ส าหรับการจัดประชุมล่วงหน้า
อย่างน้อย 2 สับดาห์ หรือหาก
ทราบก าหนดการประชุมครั้ง
ถัดไป ก็สามารถประสานจองห้อง
ประชุมได้เลย 

3.  การจัดท าหนังสือ
เชิญประชุม 

ในการประชุมบางเดือน มีการเลื่อน
ก าหนดวันประชุม กระชั้นชิดเนื่องจาก
ผู้บริหารติดการประชุมของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ท าให้
จัดส่งหนังสือเชิญประชุมให้ผู้เข้าร่วม
ประชุมรับทราบ น้อยกว่า 7 วัน  

1. จัดท าประกาศ ปฏิทินกิจกรรม
ประจ าปีงบประมาณ ของส านัก
วิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศเพ่ือก าหนดวันประชุม
ที่แน่นอนและแจ้งให้ที่ประชุม
รับทราบล่วงหน้า 
2.  แจ้งก าหนดการประชุม
คณะกรรมการบริหารส านักวิทย
บริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ครั้งถัดไปให้ที่ประชุมรับทราบใน
ระเบียบวาระท่ี 6 เรื่องอ่ืนๆ 
ซึ่งอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงตาม
ความเหมาะสม 
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ตารางท่ี 5.2  แสดงแนวทางการแก้ไขปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานการจัดการประชุม (ต่อ) 

ขัน้ตอน ปัญหาและอุปสรรค แนวทางในการแก้ไขปัญหาและ
อุปสรรค 

4. จัดส่งบันทึกเชิญ
ประชุมพร้อมแนบ
ระเบียบวาระการ
ประชุมให้ผู้ประชุม
รับทราบผ่านระบบสาร
บรรณอิเล็กทรอนิกส์ 
(NSRU Office) 

ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (NSRU 
Office) มีการแจ้งเตือนผู้เข้าร่วม
ประชุมรายบุคคล แต่ไม่สามารถเข้าถึง
บันทึกเชิญประชุมได้โดยตรง เนื่องจาก
อยู่ระหว่างการปรับปรุงระบบ ให้ตรง
กับความต้องการของผู้ใช้เพ่ิมเติม 

ตรวจเช็คระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์ (NSRU Office)ว่า
สามารถเข้าถึงบันทึกเชิญประชุม
ได้โดยตรงหรือไม่ และด าเนินการ
แจ้งผู้เข้าร่วมประชุมรับทราบอีก
ครั้ง 

5.  การสร้างระเบียบ
วารการประชุมใน
ระบบประชุม
อิเล็กทรอนิกส์  
e-Meeting 
ที่ https://e-
meeting.nsru.ac.th/ 

1. ไม่สามารถแนบไฟล์ประกอบ
ระเบียบวาระการประชุมได้ก่อน
ก าหนดประชุมล่วงหน้า 7 วัน 
เนื่องจากผู้เกี่ยวข้องจัดส่งเอกสารและ
ไฟล์ให้เลขานุการล่าช้า 
2.  ไม่สามารถแนบไฟล์เอกสาร
ประกอบระเบียบวาระการประชุม 
แบบ Microsoft word ได้ หรือ
รูปภาพได้ 
3. มีการแจ้งวาระการประชุมเพ่ิมเติม
หลังจากการสร้างระเบียบวารการ
ประชุมในระบบประชุมอิเล็กทรอนิกส์  
e-Meeting และเผยแพร่เรียบร้อยแล้ว 

1. เลื่อนก าหนดให้ผู้เกี่ยวข้อง
จัดส่งเอกสารและไฟล์ประกอบ
ระเบียบวาระให้เลขานุการก่อน
วันประชุม 2 
2.  แปลงไฟล์ประกอบระเบียบ
วาระการประชุม แบบ 
Microsoft word ได้ หรือ
รูปภาพ ให้เป็นไฟล์ .PDF 
3. ยกเลิกการเผยแพร่การประชุม 
และด าเนินการแก้ไข/เพ่ิมเติม 
ตามท่ีเสนอเพ่ิมระเบียบวาระการ
ประชุม และเมื่อด าเนินการแก้ไข
เรียบร้อยแล้วให้เผยแพร่การ
ประชุมอีกครั้ง 
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ตารางท่ี 5.2  แสดงแนวทางการแก้ไขปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานการจัดการประชุม (ต่อ) 

 

ขั้นตอน ปัญหาและอุปสรรค แนวทางในการแก้ไขปัญหา
และอุปสรรค 

6.  ระหว่างการ
ด าเนินการประชุม 
 

1. คณะกรรมการและผู้เข้าร่วมประชุม
มาเกินเวลาก าหนด ท าให้การเริ่ม
ประชุมล้าช้า ซึ่งจะต้องรอให้ครบองค์
ประชุมจึงจะสามารถด าเนินการ
ประชุมได้ 
 
2. ผู้เข้าร่วมประชุมไม่มีสมาธิในการรับ
ฟังการอภิปรายจากผู้เข้าร่วมประชุม
คนอ่ืนๆ ว่า ประเด็นที่เสนอ มติที่
ประชุม ข้อเสนอจากที่ประชุม 
โดยเฉพาะระเบียบวาระที่เสนอ
พิจารณา ได้มอบหมายให้ใคร 
ด าเนินการ อย่างไร 
3.  ผู้ประชุมที่รับผิดชอบน าระเบียบ
วาระเข้าที่ประชุม ไม่ได้ศึกษาข้อมูล
ก่อนเข้าประชุมท าให้ไม่ชัดเจนในการ
น าบรรจุวาระ ว่าจะแจ้งให้ที่ประชุม
เพ่ือทราบ หรือ เพ่ือให้ที่ประชุม
พิจารณา โดยจะเกิดปัญหาในจด
บันทึกการประชุม 

1.  ให้ประธานที่ประชุมขอ
ความร่วมมือให้ผู้เข้าร่วมประชุม
ตรงต่อเวลา หากกรรมการท่าน
ใดติดราชการ หรือ ติดภารกิจ
ท าให้เข้าประชุมล่าช้า ให้แจ้ง
เลขานุการทราบล่วงหน้า 
2. ให้ประธานที่ประชุมขอความ
ร่วมมือให้ที่ประชุมรับฟังและ
พิจารณาร่วมกันเพ่ือได้แนว
ทางการปฏิบัติงานที่ชัดเจน 
และรับทราบมติที่ประชุม ใน
เรื่องท่ีประชุมอยู่ โดยเฉพาะ
ระเบียบวาระเสนอพิจารณา 
3. ในกรณีการบรรจุวาระการ
ประชุมไม่เจน ให้เลขานุการ
ซักถามผู้รับผิดชอบระเบียบ
วาระประชุมให้ชัดเจนก่อน
บรรจุวาระเพ่ือน าไปสู่การจัดท า
รายงานการประชุม 

7.  การจัดท ารายงาน
การประชุม 

1. บ้างครั้งผู้จดบันทึกการประชุมไม่อยู่
ในที่ประชุมตลอดเวลา จึงไม่ได้รับฟัง
การอภิปรายจากผู้เข้าร่วมประชุม 
ประเด็นที่เสนอ ข้อเสนอจากที่ประชุม 
มติที่ประชุม โดยเฉพาะระเบียบวาระท่ี
เสนอพิจารณา ต้องใช้เครื่องบันทึกไฟล์
การประชุม และน ามาฟังย้อนหลัง 
2.  บ้างครั้งที่ประชุมไม่มีการสรุปมติที่
ชัดเจนในแต่ละระเบียบวาระท าให้ผู้จด
รายงานการประชุมคลาดเคลื่อน ไม่
ครบถ้วน  

1. กรณีท่ีผู้จดบันทึกการประชุม
ไม่อยู่ในที่ประชุมตลอดเวลาให้
ฟังรายละเอียดจากเครื่องบันทึก
ไฟล์การประชุมหลังจากประชุม
เสร็จสิ้นแล้ว 
2. ในกรณีที่ประชุมไม่มีการสรุป
มติที่ชัดเจนให้เลขานุการ
ซักถามที่ประชุมทันทีหลังจาก
จบเรื่องที่ก าลังประชุมอยู่ 
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ตารางท่ี 5.2  แสดงแนวทางการแก้ไขปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานการจัดการประชุม (ต่อ) 

 

ขั้นตอน ปัญหาและอุปสรรค แนวทางในการแก้ไขปัญหา
และอุปสรรค 

 3.  ผู้จดรายงานการประชุมขาดทักษะ
ในการใช้ภาษาท่ีเหมาะสม และแม่นย า 
จึงจ าเป็นต้องมีผู้ตรวจรายงานการ
ประชุมอีกครั้ง 
 
4.  บางครั้งการจัดท ารายงานการ
ประชุมล่าช้าเกินก าหนด 7 วันหลังจาก
ประชุม เนื่องจากมีภาระงานอ่ืนๆมา
แทรกท าให้ไม่ต่อเนื่อง ซึ่งต้องใช้สมาธิ
ในการจัดท ารายงาน 
5. การน าเสนอข้อมูลที่ประชุมไม่
ชัดเจนเนื่องจากใช้ค าย่อ หรือค าท่ีมี
ความหมายคล้ายกัน จึงท าให้การ
จัดท ารายงานการประชุมหรือมติที่
ประชุมไม่สมบูรณ์ 

3. เพ่ือให้เกิดความแม่นย าและ
การใช้ภาษาท่ีเหมาะสม จึงให้มี
ผู้ตรวจรายงานการประชุมอีก
ครั้งก่อนเสนอให้ที่ประชุม
รับรองรายงานการประชุม 
4. ให้จัดท ารายงานการประชุม
หลังเวลาราชการ เพื่อให้แล้ว
เสร็จตามก าหนด 
 
 
5.  แก้ไขปัญหาโดยให้ผู้ปฏิบัติ/
เลขานุการศึกษาข้อมูลเรื่องที่
เกี่ยวข้องหลังจากการประชุม
เสร็จสิ้นแล้ว เพื่อน าข้อมูลมา
จัดท ารายงานการประชุม 
 

8. การบันทึกมติที่
ประชุม และรับรอง
รายงานการประชุมใน
ระบบประชุม
อิเล็กทรอนิกส์  
(e-Meeting)  

ที่ https://e-
Meeting.nsru.ac.th/ 

1.  ไม่สามารถจัดส่งรายงานการ
ประชุมให้คณะกรรมการพิจารณา
รับรองเสร็จสิ้น ภายใน 14 วัน 
หลังจากการประชุม  
 
2.  ผู้เข้าร่วมประชุมไม่ตรวจสอบ
จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (e-Mail) จึง
ท าให้ไม่มีการตอบรับเพ่ือรับรอง
รายงานการประชุมตามที่ก าหนด 

1. ให้รีบจัดท ารายงานการ
ประชุมและขอความอนุเคราะห์
ให้ผู้ตรวจรายงานการประชุม
พิจารณาลงนามโดยด่วนเพื่อ
จัดส่งรายงานให้คณะกรรมการ
พิจารณารับรองเสร็จสิ้นตาม
ก าหนด 
2.  กรณีที่ไม่มีการตอบรับการ
รับรองรายงานการประชุมให้
เลขานุการแจ้งก าหนดให้
ผู้เข้าร่วมประชุมรับทราบเป็น
รายบุคคลเพื่อกระตุ้นให้
ผู้เข้าร่วมประชุมเข้าไปพิจารณา
รับรองรายงานการประชุมใน
ระบบ 
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ตารางท่ี 5.2  แสดงแนวทางการแก้ไขปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานการจัดการประชุม (ต่อ) 

ขั้นตอน ปัญหาและอุปสรรค แนวทางในการแก้ไขปัญหา
และอุปสรรค 

9. การใช้ระบบประชุม
อิเล็กทรอนิกส์  
(e-Meeting) 
ที่ https://e-
Meeting.nsru.ac.th/ 

1.  กรณีมีการเปลี่ยนชื่อผู้เข้าร่วม
ประชุมจะไม่สามารถเข้าระบบประชุม
อิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting) ได้ 
2. ไม่สามารถบันทึกมติที่ประชุมใน
ระบบประชุมอิเล็กทรอนิกส์ (e-
Meeting) ขณะด าเนินการการประชุม 
และจัดส่งให้ผู้เข้าร่วมประชุมพิจารณา
รับรองรายงานการประชุมได้ทันที 
3.  ผู้ตรวจรายงานการประชุมไม่
สามารถตรวจรายงานได้ในระบบ 
เนื่องจากระบบยังไม่สามารถ
ด าเนินการได้ 

1.  กรณีมีการเปลี่ยนชื่อหรือ
เพ่ิมผู้เข้าร่วมประชุม 
เลขานุการจะต้องเพ่ิมชื่อผู้ร่วม
ประชุมในระบบประชุม
อิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting) 
ก่อนด าเนินการประชุม 
2. ปัญหาและอุปสรรคในข้อ (2) 
จะท าให้ด าเนินการประชุมเกิด
ความล่าช้า จึงแก้ไขปัญหา ข้อ 
(1) และ ข้อ (2) โดยให้
เลขานุการฟังเทปบันทึกเสียง
การประชุม และจัดท ารายงาน
การประชุมเป็นไฟล์ Microsoft 
word ตามรูปแบบที่ก าหนด 
และเสนอผ่านผู้ตรวจรายงาน
การประชุมให้เสร็จสิ้นก่อน จึง
น าข้อมลูไปบันทึกมติการ
ประชุมในระบบ และ 
จัดส่งอีเมล์แจ้งให้ผู้เข้าร่วม
ประชุมรับทราบ เพ่ือพิจารณา
รับรองรายงานการประชุมผ่าน
ทางระบบประชุมอิเล็กทรอนิกส์  
(e-Meeting) ซึ่งกระบวนการนี้
จะท าให้เกิดความสะดวก และ
ความชัดเจนกับเลขานุการ 
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การพัฒนางานเพื่อน าไปปรับปรุงการปฏิบัติงาน 
 1)  การแจ้งก าหนดการประชุมควรจัดท าบันทึกข้อความเชิญประชุมเพ่ือแจ้งให้ผู้เข้าร่วม
ประชุมรับทราบก่อนล่วงหน้า 7 วัน พร้อมกับแนบระเบียบวาระการประชุม 

2)  ควรศึกษาวิธีการจัดประชุม ได้แก่ ก่อนการประชุม ระหว่างการ และหลังการประชุม 
การติดตามผลการปฏิบัติงานหลังการประชุม 

3)  ควรตรวจสอบความเรียบร้อยของห้องประชุมก่อนเริ่มการประชุมล่วงหน้า 1 ชั่วโมง 
ตรวจสอบวัสดุอุปกรณ์โสต ให้พร้อมใช้งาน ได้แก่ โต๊ะ เก้าอ้ี แสงสว่างไฟฟ้า เครื่องปรับอากาศ เครื่อง
เสียงไมโครโฟน เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องฉายโปรเจคเตอร์ ความสะอาดของห้องประชุม ซึ่งเป็นสิ่ง
ส าคัญที่จะต้องใช้ในการด าเนินการประชุมคณะกรรมการบริหารส านักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

4) การจัดโต๊ะประชุมเพ่ือให้เกิดความสะดวกในการนั่งประชุม และเพ่ือให้ผู้เข้าร่วมประชุม
ทุกคนสามารถมองเห็นทั้งประธาน รองประธาน เลขานุการ รวมถึงผู้เข้าร่วมประชุมทุกคน โดยศึกษา
ได้จากทางปฏิบัติการจัดโต๊ะส าหรับประชุมคณะกรรมการบริหารส านักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ ภาพที่ 4.6 

5) การเลือกขนมเบรค ซึ่งเป็นสิ่งที่ต้องค านึกถึงส าหรับการจัดเบรคการจัดประชุม
คณะกรรมการส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์  โดยมี
ความส าคัญ ดังนี้ 

 จัดเบรคเช้าให้เน้นอ่ิม แนะน าเลือก ขนมเบรกอ่ิมๆ ที่สามารถกินแทนมื้อเช้าได้ เช่น 
แซนด์วิช ครัวซองค์ พัฟฟ์ ขนมปังไส้ต่างๆ ข้าวต้มมัด พร้อมเครื่องดื่ม ชา กาแฟ หรือ น้ าเปล่า 

จัดเบรคบ่ายเน้นสบาย ขนมเบรคเบาๆ เหมาะส าหรับเบรคบ่าย เช่น เอแคลร์ คุกกี้  
บราวนี่ เค้ก ขนมไทย หรือจัดเบรคผลไม้ พร้อมเครื่องดื่ม ชา กาแฟ หรือ น้ าเปล่า เน้นเมนู

กินง่ายๆ ไม่หนักท้อง กระเพาะจะได้ไม่ท างานหนักจนเกิดอาการง่วง 
6) ควรศึกษาเทคนิค และ รูปแบบ การเขียนรายงานการประชุม และศึกษาตัวอย่างจาก

หน่วยงานอื่นๆ เพ่ือน ามาปรับใช้ให้ดียิ่งขึ้น 
7) ประธานในที่ประชุมควรสรุปประเด็นทุกเรื่องในที่ประชุม เพ่ือให้เกิดความเข้าใจที่ตรงกัน

และเป็นไปตามมติท่ีประชุม 
8) ผู้จดรายงานการประชุมควรเป็นผู้ฟังที่ดี เป็นผู้มีสมาธิตลอดการประชุม ซึ่งจะช่วยท าให้

เกิดความเข้าใจ และติดตามเรื่องราวของการประชุมได้อย่างต่อเนื่อง ซึ่งจะท าให้เกิดสะดวก และง่าย
ต่อการจด ซึ่งจะน าไปสู่การจัดท ารายงานการประชุมได้อย่างอย่างมีประสิทธิภาพ 

9) หากข้อมูลที่ผู้เข้าร่วมเสนอไม่ครบถ้วนหรือไม่ชัดเจนให้ผู้ปฏิบัติ/เลขานุการศึกษาข้อมูล
หลังจากการประชุมเสร็จสิ้นแล้วเพ่ือน ามาประกอบการจัดท ารายงานการประชุมให้สมบูรณ์ 
        10) หากมีการยกเลิกหรือเลื่อนวันประชุม ควรโทรศัพท์ หรือแจ้งผ่านช่องทางแอฟฟิเคชั่น 
ต่างๆ ตามความเหมาะสม ให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้รับทราบก่อนก าหนดการประชุมทันที 

9)  ผู้ปฏิบัติงานสามารถศึกษารายละเอียด วิธีการ และขั้นตอนการใช้ระบบประชุม
อิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting) เพ่ิมเติมจากคู่มือการใช้งานระบบประชุมอิเล็กทรอนิกส์ e-Meeting 
(มหาวิทยาลัยบูรพา. ส านักคอมพิวเตอร์, 2562) 
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ภาคผนวก ก 
ขั้นตอนการใช้ระบบประชุมอิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting) 
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ขั้นตอนการใช้ระบบประชุมอิเล็กทรอนิกส ์e-Meeting 
 

 

 

 

 

 

 

 

ก่อนการประชุม 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. เข้าสู่ระบบ 
ส าหรับเลขาการ

2. ใส่รหัสผ่าน 

4. เลือกการประชมคณะ
กรรมการบริหารส านักวิทยบริการ ฯ 3. จัดการการประชุม 

5. จัดการการประชุม 
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6. กรอกรายละเอียด
การประชุม 

7. จัดการวาระ 

8. เพ่ิมวาระย่อย 
ตั้งแต่วาระที่ 1 - 6 
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เพ่ิมชื่อระเบียบวาระการประชุม โดยเริ่มจาก ระเบียบวาระที่ 1 ถึง ระเบียบวาระที่ 6 โดยกรอก
รายละเอียดเกี่ยวกับวาระ และข้อมูลเพื่อประกอบการพิจารณาเพ่ือ เพื่อให้ที่ประชุมและผู้เข้าร่วม
ประชุมรับทราบรายละเอียดเพ่ิมเติม  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กรอกจุดประสงค์ท่ีเสนอระเบียบวาระ ในช่อง ประเด็นที่เสนอ พร้อมกับแนบไฟล์เอกสารแนบวาระ  

และด าเนินการบันทึก 

 

 

  
12. ประเด็นที่เสนอ 

 

เพื่อทราบ 

9. ใส่ชื่อระเบียบวาร
การประชุม 

10. ใส่รายละเอียด 

11. ชื่อข้อมูล
ประกอบการพิจารณา 

12. ประเด็นที่เสนอ 

14. บันทึก 

13. แนบไฟล์ประกอบวาระการประชุม 
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สร้างวาระการประชุมเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามภาพด้างล่าง สามารถลบระเบียบวาระท่ีไม่
ต้องการออกได้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

15. ลบ 

16.  สร้างวาระ 
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เมื่อกดเผยแพร่และเลือก OK แล้ว จะไม่สามารถแก้ไขวาระการประชุมได้  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หากต้องต้องการแก้ไขต้องยกเลิกการเผยแพร่ และเลือก OK  จึงจะสามารถแก้ไขรายละเอียดได้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17. กด OK 

18. คลิกยกเลิก
การเผยแพร่เพื่อ
แก้ไขรายละเอยีด 

19. คลิก OK 
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ระหว่างการประชุม 

เพ่ือสะดวกต่อผู้เลขานุการ และการประหยัดเวลาระหว่างด าเนินการประชุม  จึงเสนอแนะให้
เลขานุการจดบันทึกการประชุม และจัดท ารายงานการประชุมเป็นไฟล์ Microsoft word ตาม
รูปแบบที่ก าหนด และเสนอผ่านผู้ตรวจรายงานการประชุมให้เสร็จสิ้นก่อน จึงน ามาบันทึกมติการ
ประชุมในระบบ  

หลังการประชุม  
ให้ผู้ปฏิบัติจัดส่งอีเมล์แจ้งให้ผู้เข้าร่วมประชุมรับทราบ เพ่ือพิจารณารับรองรายงานการ

ประชุมผ่านทางระบบประชุมอิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting) ซึ่งกระบวนการนี้จะท าให้เกิดความสะดวก 
กับเลขานุการ โดยมีขั้นตอนตามรูปภาพดังนี้ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.  รายละเอียดการประชุม 

2. การประชุมแต่ละครั้ง 

3. บันทึกรายละเอียด
ระหว่างประชุม
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4. บันทึกเวลา เริ่มประชุม และ เลิกประชุม   

5.  บันทึกผู้เข้าร่วมประชุม 

6.  บันทึกผู้เข้าร่วมประชุม 

7. การประชุมแต่ละครั้ง 
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8. ส่งอีเมล์ 

9. เลือกรายชื่อที่ต้องการส่งอีเมล 
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11.  คัดลอกลิงค์ 

12.  วางลิงค์ที่คัดลอก 
13.  ก าหนดวัน 

15. ตรวจสอบรายละเอียด และ ยืนยันการส่งอีเมล 

16.  ยืนยันการส่งเมล 

10.  ก าหนดวันรับรองรายงานการประชุม 
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การตรวจสอบรายละเอียดการรับรองรายงาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

1. จัดการการประชุม 

2. การประชุมแต่ละครั้ง 

3. ดูการรับรองรายงานการประชุม 

4. รายละเอียดการรับรองรายงานการประชุม 
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การโหลดไฟล์รายงานการประชุมเข้าระบบ 

เมื่อครบก าหนดการรับรองรายงานการประชุม และด าเนินการแก้ไขรายงาน ในไฟล์  
Microsoft word ตามท่ีประชุมเสนอให้แก้ไขเรียบร้อยแล้ว ให้แปลงไฟล์ เป็น .pdf และสร้างรายงาน
การประชุมฉบับสมบูรณ์ โดยแนบไฟล์รายงานการประชุม .pdf  ในระบบ โดยมีขั้นตอน ดังนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 
 

1. จัดการการประชุม 

2. การประชุมแต่ละครั้ง 

3. การสร้างรายงานฉบับสมบูรณ์ 

4. ลบไฟล์ 

5. โหลดไฟล์ .pdf 

7.  อัพโหลด 

6. เลือกไฟล์ .pdf 
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ภาคผนวก ข 
ตัวอย่างรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารส านักวิทยบริการและเทคโนโลยี

สารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 
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ตัวอย่าง รายงานการประชุมคณะกรรมการบรหิารส านักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ ปรากฏตามตัวอย่าง ดงันี ้

 
ตัวอย่างรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
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ตัวอย่างรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (ต่อ) 
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ตัวอย่างรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (ต่อ) 
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ตัวอย่างรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (ต่อ) 
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ตัวอย่างรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (ต่อ) 
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ตัวอย่างรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (ต่อ) 
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ตัวย่างรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารส านักวิทยบริการและเทคโนโลยี  สารสนเทศ (ต่อ) 
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ภาคผนวก ค 
การใช้ภาษาราชการ 
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การใช้ภาษาราชการ 

ภาษาราชการที่น าไปใช้จัดท ารายงานการประชุม ได้แก่ 

ภาษาทั่วไป ภาษาราชการ 
ใคร ผู้ใด 

ที่ไหน ที่ใด 
แบบไหน แบบใด 

อะไร สิ่งใด, อันใด 
ได้ไหม ได้หรือไม่ 
เมื่อไหร่ เมื่อใด 
อย่างไร เช่นใด, ประการใด 
ท าไม เพราะอะไร, เหตุใด 
เดี่ยวนี้ ขณะนี้, บัดนี้ 
ต้องการ มีความประสงค์ 

ช่วย อนุเคราะห์ 
ไม่ใช่ มิใช่ 
ไม่ดี มิชอบ,ไม่สมควร, ไม่เหมาะสม 
ไม่ได้ มิได้ มิอาจ....ได้ 

ในเรื่องนี้ ในการนี้, ในกรณีนี้ 
เรื่องนั้น เรื่อง (กรณี) ดังกล่าว 

เหมือนกัน เช่นเดียวกัน 
ขอเชิญมา ขอเชิญไป 

ยังไม่ได้ท าเลย ยังไม่ได้ด าเนินการแต่อย่างใด 
เสร็จแล้ว แล้วเสร็จ เรียบร้อยแล้ว 

ขอเตือนว่า ขอเรียนให้ทราบว่า 
ไม่มีความรู้ ขาดความรู้ความเข้าใจ 

ใช้ไม่ได้ ยังบกพร่อง, ยังต้องปรับปรุง 
ขอให้ด าเนินการ โปรดพิจารณาด าเนินการ 

โปรดอนุมัติ โปรดพิจารณาอนุมัติ 
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ประวัติผู้เขียน 
 
ชื่อ-สกุล นางสาวรุ่งนภา  สาจิตร 

 

วันเดือนปีเกิด 5  มีนาคม 2524 
 

สถานที่ท างาน ส านักวิทยบริการ และเทคโนโลยีสารสนเทศ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์   
398 หมู่ 9  ถนนสวรรค์วิถี  ต าบลนครสวรรค์ตก  
อ าเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ 
 

ประวัติการศึกษา ระดับปริญญาตรี 
บริหารธุรกิจ (สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ) ๒๕๔๖ 
มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา 
 
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 
บริหารธุรกิจ (สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ) ๒๕๔๔  
โรงเรียนเทคโนธุรกิจวิริยาลัย 

ต าแหน่งปัจจุบัน     เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 
 


