
 

 

 

 

 

สรุปผลโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ 

 “เทคนิคการเขียนรายงานการประชุม” รุน่ที่ ๑ 

วันเสาร์ท่ี  ๑๙  พฤษภาคม  ๒๕๕๕ เวลา ๐๘.๓๐ -๑๖.๐๐ น. 

ณ  ห้องบงกชรัตน ์A โรงแรม รอยัลริเวอร์ เชงิสะพานกรุงธนฯ (ซังฮ้ี) กรุงเทพฯ  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โดย 

นางสาวสุนิดา  แสงวิเชียร 

งานเลขานุการกิจ และสภาคณาจารย ์

 กองบริหารงานทั่วไป ส านกังานอธกิารบด ีมหาวิทยาลัยมหิดล 



กองบรหิารงานทั่วไป ส านักงานอธกิารบดี               นางสาวสุนิดา แสงวิเชียร 

 
สรุปผลโครงการอบรมเชิงปฏบิัติการ “เทคนคิการเขียนรายงานการประชุม” รุ่นที่ ๑ 

 

๒ 

 

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “เทคนิคการเขียนรายงานการประชุม” รุ่นที่ ๑ 

วันเสาร์ท่ี  ๑๙  พฤษภาคม  ๒๕๕๕ เวลา ๐๘.๓๐ -๑๖.๐๐ น. 

ณ  ห้องบงกชรัตน์ A โรงแรม รอยัลรเิวอร์ เชิงสะพานกรุงธนฯ (ซังฮี้) กรงุเทพฯ  

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

 

๑. ชื่อโครงการ 

 อบรมเชิงปฏิบัติการ “เทคนิคการเขยีนรายงานการประชุม” รุน่ที่ ๑ 
 

๒. ผู้น าเสนอและรับผิดชอบโครงการ 

นางสาวสนุิดา แสงวิเชียร นางสาวนัดดา สุวรรณคดี และทมีงานเลขานุการกิจฯ 
 

๓.  ที่ปรึกษาโครงการ 

   รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและสภามหาวิทยาลัย ผู้อ านวยการกองบริหารงานทั่วไปและ    

หัวหน้างานเลขานุการกิจฯ 
 

๔.  หลักการและเหตุผล 

  องค์กรเป็นหน่วยงานหนึ่ งของสังคมที่ ประกอบด้วยบุคลากรที่มี วัตถุประสงค์ ใน              

การด าเนินงานอย่างเดียวกันเข้ามาปฏิบัติงานเพื่อให้งานบรรลุตามเป้าหมาย การท างานให้ประสบผลส าเร็จ     

และบรรลุเป้าหมายขององค์กรได้นั้น ต้องอาศัยการสื่อสารระหว่างกันอย่างสม่ าเสมอของผู้ร่วมงาน           

ไม่วา่จะเป็นผู้บรหิาร หัวหน้างาน และบุคลากร และวิธีการหนึ่งที่ใช้ในการสื่อสาร คอื “การประชุม” เนื่องจาก

วิธีการนี้ เป็นวิธีการที่จะเอื้ออ านวยให้ผู้ร่วมงานได้มีโอกาสพบปะ แลกเปลี่ยนข้อมูล ความคิดเห็นซึ่งกันและกัน       

การติดตามงานที่ได้รับมอบหมาย รวมทั้งได้มีโอกาสแสดงความคิดเห็นเพื่อแก้ไขปัญหาและตัดสินใจร่วมกัน 

ในการด าเนินงานให้บรรลุผลส าเร็จขององคก์ร  
 
 

  ทั้งนี้   ในการประชุมแต่ละครั้งจะต้องมีการจดบันทึกรายละเอียดและจัดท าเป็นรายงาน    

การประชุม เพื่อเป็นหลักฐานส าหรับใช้ในการอ้างอิงที่ชัดเจน ซึ่งการเขียนรายงานดังกล่าว ผู้ที่จะท าหน้าที่    

ในการเขียนรายงานการประชุมได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว มีประสิทธิภาพได้นั้น จะต้องอาศัยทักษะหลายด้าน

เช่น  ทักษะการฟังอย่างตั้งใจ ทักษะการสรุปจับประเด็นส าคัญในแต่ละหัวข้อ และทักษะการถา่ยทอดประเด็น

ส าคัญเหล่านั้นในรูปแบบของลายลักษณ์อักษรอย่างถูกต้อง ชัดเจน กระชับ และตรงประเด็น  แต่ทั้งนี ้         

ผู้ที่จะท าหน้าที่ในการเขยีนรายงานการประชุม มักจะพบปัญหาอยู่เสมอว่าเขียนรายงานอย่างไร จึงจะถูกต้อง  

เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ  งานเลขานุการกิจฯ  กองบริหารงานทั่วไป  ได้เล็งเห็นความส าคัญของ          



กองบรหิารงานทั่วไป ส านักงานอธกิารบดี               นางสาวสุนิดา แสงวิเชียร 

 
สรุปผลโครงการอบรมเชิงปฏบิัติการ “เทคนคิการเขียนรายงานการประชุม” รุ่นที่ ๑ 

 

๓ 

การเขียนรายงานการประชุมดังกล่าว จึงได้จัดท าโครงการอบรม “เทคนิคการเขียนรายงานการประชุม” ขึ้น  

เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้เข้าใจถึงความส าคัญ ประโยชน์ และเทคนิคของการเขียนรายงานการประชุม      

ที่ถูกต้อง ชัดเจน กระชับ ตรงประเด็น และสามารถน าความรู้ที่ได้รับจากการอบรมไปประยุกต์ใช้ใน         

การปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป 
 

๕.   วัตถุประสงค์ 

 ๕.๑  เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจถึงความส าคัญ และประโยชน์ของ    

การเขยีนรายงานการประชุม 

 ๕.๒   เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับรูปแบบและเทคนิคของการ

เขียนรายงานการประชุมที่ถูกต้อง 

 ๕.๓   เพื่อฝึกทักษะในการฟัง จับประเด็น และสรุปสาระส าคัญในการประชุมได้อย่าง

ถูกต้อง ชัดเจน กระชับและตรงประเด็น 

 ๕.๔ เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถน าความรู้ที่ได้รับจากการอบรมไปประยุกต์ใช้        

ในการปฏิบัติงานให้เกดิประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
 

๖.   กิจกรรมของโครงการ    

 จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ 
 

๗. เนื้อหาการอบรม (Course Outline)  

 ๗.๑ เรื่องที่ ๑ การจับประเด็นและการเรยีบเรียงประเด็น 

  - แบบฝึกหัดที่ ๑  ฝกึการจับประเด็นหลักและประเด็นรอง 

  - แบบฝึกหัดที่ ๒ ฝกึการจับประเด็นหลักและประเด็นรอง 

  - แบบฝึกหัดที่ ๓ การเรียงล าดับความคดิ 

  - แบบฝึกหัดที่ ๔     ประเด็นหลักของบทอ่านต่อไปนี้คอือะไร มีประเด็นรองที่สัมพันธ์ 

อย่างไรกับประเด็นหลัก 

  - แบบฝึกหัดที่๕  ฝึกการจับประเด็นและเขียนประเด็น 

  - แบบฝึกหัดที่ ๖  ฝึกการจับประเด็น การเรียงประเด็น และการเขียนประเด็น 

  - แบบฝึกหัดที่ ๗ ฝึกการฟังการประชุมและสรุปประเด็นที่ควรจด 

 ๗.๒ เรือ่งที่ ๒ การเขยีนรายงานการประชุม 

    - การจัดท าหนังสือเชิญประชุม 

    - การจัดท าวาระการประชุม 

    - การจัดแฟม้เอกสารประกอบการประชุม 

    - การจัดท ารายงานการประชุม 

 

๗.๓ เรื่องที่ ๓ ข้อบกพร่องในการเขยีน 



กองบรหิารงานทั่วไป ส านักงานอธกิารบดี               นางสาวสุนิดา แสงวิเชียร 

 
สรุปผลโครงการอบรมเชิงปฏบิัติการ “เทคนคิการเขียนรายงานการประชุม” รุ่นที่ ๑ 

 

๔ 

   ข้อบกพร่องในการเขยีน 

  - การสะกดการันต์ 

  - การเขยีนลักลั่น 

  - การใช้อักษรย่อ ผู้เขียนไม่ควรก าหนดอักษรย่อเองตามใจชอบ 

  - การใช้เครื่องหมายต่างๆ ใช้เครื่องหมายในที่ที่ไม่ควรใช้ และไม่ใช้เครื่องหมาย

ในที่ที่ควรใช้ เช่น การใช้ไม้ยมก การใช้ยัติภังค ์~ การแยกค า การใช้จุดไข่ปลา เป็นต้น 

  ข้อบกพร่องในการใช้ภาษา 

  - ข้อบกพร่องในการใช้ถ้อยค าส านวน (รวมราชาศัพท์) 

  - ข้อบกพร่องในด้านโครงสรา้งของประโยค 

  การใช้ค าเชื่อม 

  - ค าบุพบท   ใช้เชื่อมค ากับค า  เช่ือมวลีกับวลี 

  - ค าสันธาน ใช้เชื่อมประโยคกับประโยค 

 ๗.๔   เรื่องที่ ๔ แบบฝึกหัดการเขยีนรายงานการประชุม 

   - การเขยีนรายงานการประชุมที่ถูกต้อง 

   - ฝึกการฟังการประชุมและสรุปประเด็นที่ควรจดจากเทปบันทึกการประชุม 

  ๗.๕ แบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติ 

  ๗.๖ น าเสนอผลงาน 

  ๗.๗ สรุป ถาม-ตอบ 

 

๘.   จ านวนผู้เข้าร่วมการอบรม 

  เลขานุการที่ประชุมจากทุกส่วนงาน บุคลากรที่รับผิดชอบหรือปฏิบัติหน้าที่ที่ เกี่ยวข้องกับ 

การเขยีนรายงานการประชุม ตลอดจนผู้ที่มีความสนใจในเทคนิคการเขยีนรายงานการประชุม จ านวน ๕๐ คน 

 

๙.  รูปแบบและเวลาของการจัดอบรม 

  การจัดอบรมจะประกอบไปด้วยการอบรมและปฏิบัติการ จ านวน ๖ ช่ัวโมง ระยะเวลา ๑ วัน  

โดยจะจัดอบรมขึ้นในวันเสาร์ที่  ๑๙  พฤษภาคม  ๒๕๕๕ (การอบรมได้ใช้วันหยุดราชการเพื่อที่จะได้          

ไม่กระทบกับการปฏิบัติงานประจ า) ทั้งนี้ ผู้เข้ารับการอบรมจะได้รับเอกสารประกอบการอบรม อาหารว่าง 

และอาหารกลางวันประเภทบุปเฟ่ต์ ๑ มือ้ 

(หมายเหตุ : คดิคา่อบรมส าหรับผูเ้ข้ารว่มอบรมเป็นจ านวนเงิน  ๒,๒๐๐ บาท/ท่าน) 

 

๑๐.  สถานที่จัดอบรม 

 ณ  หอ้งบงกชรัตน ์A โรงแรม รอยลัรเิวอร์ เชงิสะพานกรุงธนฯ (ซังฮี)้ กรุงเทพฯ  

 

๑๑. วิทยากร    



กองบรหิารงานทั่วไป ส านักงานอธกิารบดี               นางสาวสุนิดา แสงวิเชียร 

 
สรุปผลโครงการอบรมเชิงปฏบิัติการ “เทคนคิการเขียนรายงานการประชุม” รุ่นที่ ๑ 

 

๕ 

  รองศาสตราจารย์ ดร.มณีปิ่น  พรหมสุทธิรักษ ์ 

  ผู้ทรงคุณวุฒิ ต าแหน่งรองผู้อ านวยการ สถาบันภาษาไทยสิรินธร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

  อดีตคณบดีคณะอักษรศาสตร ์มหาวิทยาลัยศลิปากร 

 

๑๒. งบประมาณในการฝึกอบรม  

  งบประมาณในการฝึกอบรม (ได้รับอนุมติโครงการ) 

   การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “เทคนิคการเขียนรายงานการประชุม” รุ่นที่ ๑ ใช้งบประมาณ

จากเงินรายได้ของมหาวิทยาลยัมหดิล ประจ าปี ๒๕๕๕ โดยได้รับอนุมัติงบประมาณในการจัดโครงการฯ ดังนี้ 

๑๒.๑ อัตราคา่หลักสูตรวทิยากรบรรยาย  (ทั้งวัน)     เป็นจ านวนเงิน ๓๐,๐๐๐    บาท 

๑๒.๒ คา่อาหาร ๔๕๐ บาท /หัว  จ านวน    ๕๐   คน        เป็นจ านวนเงิน    ๒๒,๕๐๐    บาท 

๑๒.๓ คา่วัสดุ/อุปกรณ์เอกสารที่ใชส้ัมมนา  จ านวน ๕๐ ชุด   เป็นจ านวนเงิน       ๔,๐๐๐   บาท 

๑๒.๔ กระเป๋าใส่เอกสาร   จ านวน ๕๐ ใบ   เป็นจ านวนเงิน          ๒,๕๐๐   บาท 

๑๒.๕ คา่ตอบแทนพนักงานขับรถยนต์ จ านวน ๑ คนๆ ละ ๕๐๐ บาท เป็นจ านวนเงิน ๕๐๐ บาท 
๑๒.๖ คา่ตอบแทนเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ จ านวน ๗ คนๆ ละ ๓๐๐ บาท   เป็นจ านวนเงิน ๒,๑๐๐   บาท 
๑๒.๗ คา่เบ็ดเตล็ด (ตั้งไว้ใชก้รณีฉุกเฉนิ)                                        เป็นจ านวนเงิน ๓,๔๐๐   บาท 
                                                                             รวมเป็นเงินทั้งสิน้    ๖๕,๐๐๐   บาท 

                                         (รวมเปน็เงินทั้งสิ้น  หกหม่ืนห้าพันบาทถ้วน) 
 

หมายเหต ุ: ก าหนดคา่ลงทะเบียนในการอบรมส าหรับผูอ้บรมเป็นจ านวน ๒,๒๐๐ บาท/ท่าน  

  จ านวนผู้เข้ารว่มอบรมฯ ๕๐ ท่าน 
 

  สรุปค่าใช้จา่ยที่ใช้จา่ยจริงในการฝึกอบรมฯ 

๑๒.๑ อัตราคา่หลักสูตรวทิยากรบรรยาย  (ทั้งวัน)     เป็นจ านวนเงิน ๓๐,๐๐๐    บาท 
๑๒.๒ คา่อาหาร       เป็นจ านวนเงิน    ๒๘,๔๐๐    บาท 
 (มียอดผู้เข้ารว่มอบรมฯ รวมเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน และวิทยากร                   

จากเดิม ๕๐ ราย  เพิ่มเป็น  ๖๓ ราย)     
   

๑๒.๓ คา่วัสดุ/อุปกรณเ์อกสารที่ใชส้มัมนา  จ านวน ๕๒ ชุด   เป็นจ านวนเงิน       ๓,๒๐๐ บาท 
๑๒.๔ กระเป๋าใส่เอกสาร   จ านวน ๕๒ ใบ   เป็นจ านวนเงิน          ๒,๖๐๐   บาท 
๑๒.๕ คา่ตอบแทนพนักงานขับรถยนต์ จ านวน ๑ คนๆ ละ ๕๐๐ บาท เป็นจ านวนเงิน ๕๐๐ บาท 
๑๒.๖ คา่ตอบแทนเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ จ านวน ๙ คนๆ ละ ๓๐๐ บาท   เป็นจ านวนเงิน ๒,๗๐๐ บาท 
                                                                             รวมเป็นเงินทั้งสิน้    ๖๗,๔๐๐ บาท 

           (รวมเปน็เงินทั้งสิ้น  หกหม่ืนเจ็ดพันสี่ร้อยบาทถ้วน) 
 

หมายเหต ุ : ก าหนดคา่ลงทะเบียนในการอบรมส าหรับผูอ้บรมเป็นจ านวน ๒,๒๐๐ บาท/ท่าน  

  จ านวนผู้เข้ารว่มอบรมฯ ๕๐ ท่าน  เพิ่ม ๒ ท่าน รวมทั้งสิน้ ๕๒ ท่าน  
 

สรุป  เงินคงเหลือเข้ารายได้มหาวิทยาลัยมหิดล  ดังนี้ 
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๖ 

รายรับ รายรับจากการจัดอบรมฯ เป็นจ านวนเงิน       ๑๑๔,๔๐๐ บาท 

รายจ่าย คา่ใช้จา่ยในการจัดอบรมฯ เป็นจ านวนเงิน          ๖๗,๔๐๐ บาท 

 ค่าลงทะเบียนส าหรับเจ้าหน้าที่ของงานเลขานุการกิจฯ 

กองบรหิารงานทั่วไปที่เข้ารว่มอบรมฯ จ านวน ๒ ท่าน 

เป็นจ านวนเงิน ๔,๔๐๐ บาท 

 รวมเป็นเงินทั้งสิน้    ๔๒,๖๐๐ บาท 

 คงเหลือเขา้เปน็เงินรายได้มหาวิทยาลัยทั้งสิ้น ๔๒,๖๐๐ บาท 

  (รวมเปน็เงินทั้งสิ้น  สี่หมื่นสองพันหกร้อยบาทถ้วน) 
 

๑๓.  ตัวชี้วัดความส าเร็จของโครงการ 

  ๑๓.๑  วัดจากความพึงพอใจของผู้เข้ารับการอบรมจากแบบประเมินผลอยู่ในระดับดีขึ้นไป 

รอ้ยละ ๘๐ 

  ๑๓.๒  ติดตามประเมินผลโครงการภายหลังเสร็จสิ้นการอบรมประมาณ ๓ เดือน 
 

๑๔. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

  ๑๔.๑  ผูเ้ข้ารับการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจถงึความส าคัญ และประโยชน์ของการเขียน

รายงานการประชุม 

  ๑๔.๒  ผู้เข้ารับการอบรมสามารถน ารูปแบบและเทคนิคการเขียนรายงานการประชุม       

ที่ถูกต้องมาประยุกต์ใชใ้นการปฏิบัติงานได้ 

  ๑๔.๓  ผู้เข้ารับการอบรมสามารถฟัง จับประเด็น และสรุปสาระส าคัญในการประชุม       

ได้อย่างถูกต้อง ชัดเจน กระชับและตรงประเด็น 

  ๑๔.๔  ผู้เข้ารับการอบรมสามารถน าความรู้ที่ได้รับจากการอบรมไปประยุกต์ใช้ในการ

ปฏิบัติงานให้เกดิประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
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๗ 

 
 

ก าหนดการอบรมเชงิปฏิบตัิการ “เทคนคิการเขียนรายงานการประชุม” รุน่ที่ ๑ 

วันเสาร์ท่ี  ๑๙  พฤษภาคม  ๒๕๕๕ เวลา ๐๘.๓๐ -๑๖.๐๐ น. 

ณ  ห้องบงกชรัตน์ A โรงแรม รอยัลรเิวอร์  เชิงสะพานกรุงธนฯ (ซังฮี้) กรงุเทพฯ  

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

 

          ๐๘.๓๐-๐๙.๐๐ น. ลงทะเบียน 

          ๐๙.๐๐-๐๙.๓๐ น.  เปิดการอบรม   

                                        * กล่าววัตถุประสงคก์ารอบรมโดย  ผู้อ านวยการกองบรหิารงานทั่วไป 

                                        * กล่าวเปิดการอบรมโดย  รองอธิการบดีฝา่ยบรหิารและสภามหาวิทยาลัย 

         ๐๙.๓๐-๑๐.๑๕ น.    บรรยายเรื่อง “เทคนิคในการเขียนรายงานการประชุม” รุน่ที่ ๑                      

โดยรองศาสตราจารย ์ดร.มณีปิ่น พรหมสุทธิรักษ ์ ผู้ทรงคุณวุฒิ ต าแหนง่              

รองผู้อ านวยการ สถาบันภาษาไทยสิรินธร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย              

อดีตคณบดีคณะอักษรศาสตร ์มหาวิทยาลัยศลิปากร 

         ๑๐.๑๕-๑๐.๓๐ น.   พักรับประทานอาหารว่าง 

         ๑๐.๓๐-๑๒.๐๐ น.   บรรยายเรื่อง “การจับประเด็น และเรียบเรยีงประเด็น” 

         ๑๒.๐๐-๑๓.๐๐ น.   รับประทานอาหารเที่ยง (บุฟเฟต่์) 

         ๑๓.๐๐-๑๔.๓๐ น.  บรรยายเรื่อง “รูปแบบและภาษาในการเขยีนรายงานการประชุม” 

         ๑๔.๓๐-๑๔.๔๕ น.   พักรับประทานอาหารว่าง 

         ๑๔.๔๕-๑๕.๓๐ น.   บรรยายเรื่อง “รูปแบบและภาษาในการเขียนรายงานการประชุม”            

และ (Work Shop) 

         ๑๕.๓๐-๑๖.๐๐ น.   สรุปและถาม-ตอบ 

         ๑๖.๐๐ น.               ปิดการสัมมนา 

 

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

 

เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ 
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๘ 

สรุปภาพรวมเนื้อหา 

การอบรมเชงิปฏิบัติการ “เทคนิคการเขียนรายงานการประชุม” รุ่นที่ ๑ 

วันเสาร์ท่ี  ๑๙  พฤษภาคม  ๒๕๕๕ เวลา ๐๘.๓๐ -๑๖.๐๐ น. 

ณ  ห้องบงกชรัตน์ A โรงแรม รอยัลรเิวอร์  เชิงสะพานกรุงธนฯ (ซังฮี้) กรงุเทพฯ  

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

เริ่มการบรรยาย ๐๙.๓๐ น. (ช่วงเชา้) 
 

   วิทยากรบรรยายความสามารถในการจับประเด็นหลักของบทอ่าน/บทฟัง โดยสรุปได้ดังนี้ 

  การอ่านหรอืฟัง ผู้อ่านหรอืผู้ฟังจะต้องรูจ้ักจับประเด็นของบทอ่านหรอืบทฟัง เพื่อที่จะเข้าใจ

เรื่องที่อ่านหรือฟังว่าผู้เขียนหรือผู้พูดต้องการบอกอะไร การหลงประเด็นก็ดี การจับประเด็นไม่ถูกก็ดี        

ท าให้เกดิความเข้าใจผิดซึ่งอาจน าไปสู่ผลเสียในเรื่องอื่นๆ ต่อไปได้ 

  ในการจดรายงานการประชุมนั้น ผู้จดรายงานการประชุมต้องมีความสามารถในการ        

จับประเด็น โดยปกติของการประชุมจะมีผู้พูดหลายคน แต่ละคนก็ออกความเห็นของตน บางคนก็ออก

ความเห็นไม่ตรงกับเรื่องที่ก าลังพิจารณา หรอืออกความเห็นเกินเลยไป ผู้จดบันทึกต้องสามารถแยกแยะได้ว่า 

เรื่องที่ผู้พูดในที่ประชุมพูดนั้นตรงกับเรื่องที่ก าลังมีการพิจารณาหรือไม่ ถ้าตรงก็ต้องจับประเด็นให้ได้ว่า 

“คัดคา้น” หรอื “สนับสนุน” หรือให้ข้อมูลเพิ่มเติมอะไรที่ส าคัญ หรอืว่าเสนอประเด็นที่เกี่ยวข้องขึน้มาอันเป็น

ประเด็นที่น่าจะต้องพิจารณาด้วยเชน่กัน 
 

  เรื่องที่ ๑ การจับประเด็นและการเรียบเรียงประเด็น วิทยากรได้ให้ผู้เข้ารับการอบรม   

ท าแบบฝึกหัดในเรื่องต่างๆ ดังนี้ 

   แบบฝึกหัดที่  ๑ ฝึกการจับประเด็นหลักและประเด็นรอง 

   แบบฝึกหัดที่  ๒ การเรียงล าดับความคดิ 

   แบบฝึกหัดที่ ๓  ฝึกการจับประเด็นหลักของบทความ และประเด็นรองที่สัมพันธ์     

กับประเด็นหลัก 

   แบบฝึกหัดที่ ๕  ฝึกการจับประเด็นและเขียนประเด็น 

   แบบฝึกหัดที่ ๖  ฝึกจับประเด็นหลัก การเรยีงประเด็น และการเขียนประเด็น 

   แบบฝึกหัดที่ ๗ ฝึกการฟังการประชุมและสรุปประเด็นที่ควรจด 

  ทั้งนี ้ขอยกตัวอย่างแบบฝึกหัดที่ ๑ ฝึกการจับประเด็นหลักและประเด็นรอง ดังนี้ 

  โดยรวมถือได้ว่าโหมโรงเป็นภาพยนตร์ที่ดีเรื่องหนึ่ง จะดูเพื่อความสนุกก็ได้ หรือจะดูเพื่อ

ประเทืองปัญญาก็ได้เช่นกัน เป็นภาพยนตร์ที่เล่าเรื่องได้ชวนติดตาม ขณะเดียวกันก็ใช้ทั้งภาพและตัวบท      

สื่อความได้ลุ่มลึก บางตอนก็แฝงสัญลักษณ์ที่ชวนพินิจตรกึตรอง บางตอนเป็นการเตือนสติอย่างอ้อมๆ เช่น   

ตอนที่หนุ่มศรผยองจนขาดสติท าให้ต้องพ่ายแพ้แก่ขุนอิน บางตอนก็เป็นการฉายภาพอดีตที่งดงามของ       

วิถีชนบท เช่น ภาพที่พ่อของศรไปขอค าปรึกษาจากพระก็น่าประทับใจ นานๆ ครั้งจะได้เห็นบทบาท           

ของพระในการให้ค าปรึกษาเรื่องที่เป็นแกน่สารของชีวติ ไม่ใชป่ราบผีหรอืให้หวย 
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๙ 

  จากประโยชน์ขา้งต้นสรุปประเด็นหลักและประเด็นรองของประเด็นหลักได้ดังนี้ 

  ประเด็นหลัก(ใจความส าคัญ)  คอื  โหมโรงเป็นภาพยนตรท์ี่ดีเรื่องหนึ่ง   

  ประเด็นรองของประเด็นหลัก  คอื  เพื่อสนุกและประเทอืงปัญญา สะท้อนภาพสังคมที่ดีงาม 
 

หลังจากนั้น วิทยากรให้ผู้เข้ารับการอบรมจับกลุ่มจ านวน ๖ กลุ่มๆ ละ ประมาณ ๘-๙ คน 

โดยให้แต่ละกลุ่มท าแบบฝึกหัด (ฝึกการจับประเด็นและเขียนประเด็น) โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

วาระที่ ๒ การจ าหน่ายครุภัณฑ์ 

  ตามที่คณะกรรมการสอบหาข้อเท็จจริง ได้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการสอบข้อเท็จจริงครุภัณฑ์

ช ารุดไม่ได้ใช้งานแล้ว ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๔๖ จ านวน ๕๔ รายการ โดยที่ประชุมของคณะกรรมการสอบ

หาข้อเท็จจริงได้มีมติ คอื 

๑. ครุภัณฑ์ที่ไม่ได้ใช้งานให้จ าหน่าย คือ รายการที่ ๑ ถึงรายการที่ ๒๐ และรายการที่ ๒๒ 

ถงึรายการที่ ๕๔  

๒. ส าหรับรายการที่ ๒๑ ให้น ากลับมาใช้งานได้อีก 

คณะกรรมการด าเนินการจ าหน่าย จากการประชุมครั้งที่  ๑/๒๕๔๗ เมื่อวันที่  ๑๗ 

พฤศจิกายน ๒๕๔๗ ได้พจิารณาจากรายงานของคณะกรรมการสอบหาข้อเท็จจริง แล้วมีมติดังนี้ 

๑. รายการที่ ๑๕ เครื่องปรับอากาศได้พจิารณาและตรวจพบดังนี้ 

- ในรายงานการสอบหาข้อเท็จจริง ตามบันทึกที่ ศธ. ๐๕๑๒.๑๙/๗๔๐  ลงวันที่ ๕ 

เมษายน ๒๕๔๗ มีเคร่ืองปรับอากาศ จ านวน ๔ เครื่อง 

- ในเอกสารแนบท้ายรายงานการประชุมของคณะกรรมการสอบหาข้อเท็จจริง     

คร้ังที่ ๒/๒๕๔๗ วันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๔๗ มีเคร่ืองปรับอากาศ จ านวน ๖ เครื่อง 

- จากการตรวจสอบจากครุภัณฑท์ี่มีอยู่จริง มีจ านวน ๖ เครื่อง 

- หัวหน้าหน่วยพัสดุ แจ้งว่า เอกสารตามบันทึกที่ ศธ. ๐๕๑๒.๑๙/๗๔๐ ลงวันที่      

๕ เมษายน ๒๕๔๗ ได้พมิพ์ตกไป ๑ บรรทัด ดังนั้น ตามทะเบียนจึงมีจ านวนเท่ากับที่มีอยู่จรงิ ๖ เครื่อง 

 ที่ประชุมได้พิจารณาจากสภาพแล้ว เห็นว่าไม่ควรน ากลับมาใช้งานอีก จึงเห็นสมควรให้

จ าหน่าย จึงมีมติให้จ าหน่ายเครื่องปรับอากาศโดยวิธีขายทอดตลาด โดยก าหนดให้มีราคากลางส าหรับขาย

ทอดตลาด เครื่องละ ๑,๐๐๐ บาท 

 ส าหรับรายการอื่นๆ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติดังนี้ 

๑. ครุภัณฑ์ที่มีสภาพช ารุดมาก ไม่สามารถน ากลับมาใช้ได้อีกหรือไม่ควรที่จะบริจาค      

ให้หน่วยงานใด เพราะไม่สามารถซ่อมแซมและน ากลับมาใช้อีก จึงเห็นสมควรให้มีการจ าหน่ายโดยวิธี        

แปรสภาพหรอืท าลาย โดยให้หัวหน้าหน่วยอาคารฯ ติดต่อเจ้าหน้าที่จากกรุงเทพมหานครเพื่อขนไปท าลาย 

๒. ครุภัณฑ์ที่มีสภาพช ารุด แต่ถ้าได้รับการซ่อมแซมก็สามารถน ามาใช้งานได้อีก         

จึงเห็นสมควรบรจิาคให้มูลนิธิวัดสวนแก้วเพื่อใช้ประโยชน์ต่อไป 

รายการครุภัณฑท์ี่จะบรจิาคให้มูลนิธิวัดสวนแก้ว ดังเอกสารหมายเลข ๒ 

๓. รายการที่ ๒๑ โต๊ะหน้าโฟเมก้า เห็นสมควรให้น ากลับมาใช้งานตามปกติโดยให้    

เวียนถามหน่วยงานต่างๆ  ที่มีความจ าเป็นต้องใช้งานให้น าไปใช้งานตามเดิม 



กองบรหิารงานทั่วไป ส านักงานอธกิารบดี               นางสาวสุนิดา แสงวิเชียร 

 
สรุปผลโครงการอบรมเชิงปฏบิัติการ “เทคนคิการเขียนรายงานการประชุม” รุ่นที่ ๑ 

 

๑๐ 

ค าถาม 

  ๑.    ครุภัณฑ์ที่จะจ าหน่ายมีก่ีรายการ จัดได้เป็นกี่กลุ่ม แต่ละกลุ่มมีลักษณะอย่างไร 

  ๒.    ในบันทึกข้างต้น ประเด็นที่ที่ประชุมต้องลงมติคือเรื่องอะไร มีประเด็นย่อยอะไรบา้ง 

  ๓.     ประเด็นย่อยดังกล่าวนีม้ีการจดบันทึกชัดเจนหรอืไม่ เพราะอะไร 

  ๔.     การจดบันทึกประเด็นย่อยเหล่านั้นควรเรียงใหม่อย่างไร 

 

หลังจากนั้น ผู้เข้าร่วมอบรมได้ตอบค าถามในแบบฝึกหัดข้างต้น  (ฝึกการจับประเด็นและ

เขียนประเด็น) จ านวน ๔ ข้อ โดยสรุปได้ดังนี้ 

กลุ่มท่ี ๑ 

๑. มี ๕๔ รายการ จัดเป็น ๒ กลุ่ม คอื ๑. ใช้งานไม่ได้  ๒. ใช้งานได้ 

๒. เครื่องปรับอากาศ โดยวิธีขายทอดตลาด มีการก าหนดให้มีราคากลางส าหรับขาย 

เครื่องละ ๑,๐๐๐ บาท  

๓. ไม่ชัดเจน เพราะท าให้เข้าใจยากเนื่องจากการล าดับเหตุการณไ์ม่ถูกต้อง 

๔. จัดเรียงใหม่ดังนี้ 

 - ในเอกสารแนบท้ายรายงานการประชุมของคณะกรรมการสอบหาข้อเท็จจริง      

คร้ังที่ ๒/๒๕๔๗ วันที่๔ มีนาคม ๒๕๔๗ มีเคร่ืองปรับอากาศจ านวน ๖ เครื่อง 

 - ในรายงานการสอบหาข้อเท็จจริง ตามบันทึกที่ ศธ. ๐๕๑๒.๑๙/๗๔๐  ลงวันที่ ๕ 

เมษายน ๒๕๔๗ มีเครื่องปรับอากาศ จ านวน ๔ เครื่อง จากการตรวจสอบครุภัณฑ์ที่มีอยู่จริงมีจ านวน          

๖ เครื่อง หัวหน้าหน่วยพัสดุ แจ้งว่า เอกสารตามบันทึกที่ ศธ. ๐๕๑๒.๑๙/๗๔๐ ลงวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๔๗ 

ได้พมิพ์ตกไป ๑ บรรทัด ดังนั้น ตามทะเบียนจึงมีจ านวนเท่ากับที่มีอยู่จรงิ ๖ เครื่อง 

กลุ่มท่ี ๒  

๑. ครุภัณฑ์ที่จะจ าหน่ายมี  ๕๓  รายการ จัดเป็น ๒ กลุ่ม คอื  

- ครุภัณฑ์ที่มีสภาพช ารุดมาก ไม่สามารถน ากลับมาใช้ได้อีก 

- ครุภัณฑ์ที่มีสภาพช ารุด แต่ถา้ได้รับการซอ่มแซมก็สามารถน ามาใช้ได้อีก 

๒. ลงมติเรื่อง    – ครุภัณฑจ์ะจ าหน่ายและไม่จ าหน่าย 

 ประเด็นย่อย  – ครุภัณฑ์ที่ช ารุดมากให้จ าหน่ายโดยการแปรสภาพหรอืท าลาย 

  -  ครุภัณฑ์ที่ช ารุดแต่ถ้าได้รับการซ่อมแซมก็สามารถน ากลับมาใช้ได้อีก           

ให้บรจิาคให้มูลนิธิวัดสวนแก้ว 

  -  รายการที่ ๑๕ เครื่องปรับอากาศ ๖ เครื่อง ให้จ าหน่ายเครื่องละ 

๑,๐๐๐ บาท  

  - รายการที่ ๒๑ ให้น ากลับมาใช้ตามปกติ 

๓. ไม่ชัดเจน เพราะการเรยีงล าดับของประเด็นต่างๆ อาจท าให้สับสน เช่น ไม่ได้บอกว่า

รายการไหนจัดอยู่ในประเภทช ารุดมากหรือช ารุดแต่ยังซ่อมได้ ท าให้ขาดรายละเอียดต้องมาดูครุภัณฑ์       

อีกทีละรายการ    



กองบรหิารงานทั่วไป ส านักงานอธกิารบดี               นางสาวสุนิดา แสงวิเชียร 

 
สรุปผลโครงการอบรมเชิงปฏบิัติการ “เทคนคิการเขียนรายงานการประชุม” รุ่นที่ ๑ 

 

๑๑ 

๔. จัดเรียงใหม่ดังนี้ 

 ๔.๑ ครุภัณฑ์ที่ไม่ได้ใชง้าน 

 -  ครุภัณฑ์ที่มีสภาพช ารุดมากไม่สามารถน ากลับมาใช้งานได้อีก         

ให้ท าลาย 

  - ครุภัณฑ์ที่พอจะซ่อมแซมได้ให้บริจาควัดสวนแก้ว 

 ๔.๒ ครุภัณฑ์ท่ีน ากลับมาใช้ได้อีก คอื รายการที่ ๒๑ โต๊ะหน้าโฟเมก้า 

กลุ่มท่ี ๓ 

๑. ครุภัณฑ์ที่จะจัดจ าหน่ายมี ๕๓ รายการ จัดได้เป็น ๒ กลุ่ม 

- ครุภัณฑ์ที่มีสภาพช ารุดมากต้องท าลาย 

- ครุภัณฑ์ที่ช ารุด ถา้น ามาซ่อมสามารถน ากลับมาใช้ได้อีก 

๒. ประเด็นที่ต้องลงมติ คอื 

   -       ครุภัณฑ์ที่ไม่ได้ใชง้านต้องจ าหน่าย 

   -       ครุภัณฑ์ที่สามารถน ามาใช้ได้อีก 

   ประเด็นย่อย  

   -       ตามบันทึกเดิมมีเคร่ืองปรับอากาศ ๔ เครื่อง 

   - จากการตรวจสอบครุภัณฑ์ที่มีอยู่จริงมี ๖ เครื่อง 

   - มีการชี้แจงว่ามีการบันทึกพิมพ์ตกไป ๑ บรรทัด 

๓. การจดบันทึกไม่ชัดเจน เพราะมีการพิมพ์ตกไป ๑ บรรทัด ท าให้จ านวนเครื่องปรับอากาศ

ไม่ตรงตามจ านวนจรงิ 

๔. ไม่ได้ตอบค าถาม 

กลุ่มท่ี ๔ 

๑. ครุภัณฑ์ที่จะจ าหน่าย ๕๓ รายการ แบ่งเป็น ๒ กลุม่ 

 - ไม่สามารถใช้งานได ้

 - สามารถน ากลับมาใช้งานได้อกี 

๒. ประเด็นที่ลงมต ิ 

 -       ให้จ าหน่ายเครื่องปรับอากาศโดยวธิีขายทอดตลาด 

 ประเด็นยอ่ย 

 - สภาพช ารุดมากไม่สามารถน ากลับมาใช้งานได้ 

 - ช ารุด สามารถซอ่มแซมและน ากลับมาใช้งานใหม่ 

 - สามารถน ากลับใสใช้งานได้ตามปกติ 

๓. การจดบันทึก (ไม่ชัดเจน) เพราะไม่ได้บอกรายละเอียดครุภัณฑ์ที่พิมพ์ตกไป ๑ บรรทัด 

และรายละเอียดครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศที่มีอยู่จริง ๖ เครื่อง 

๔. จัดเรียงใหม่ดังนี้ 

 -  ควรระบุรายการของครุภัณฑ์ให้ชัดเจน 

 - ควรระบุรายการของครุภัณฑ์ให้ชัดเจน 

 - แจกแจงรายละเอียดครุภัณฑ์ให้ถูกต้องและชัดเจนมากขึน้กวา่นี้ 
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สรุปผลโครงการอบรมเชิงปฏบิัติการ “เทคนคิการเขียนรายงานการประชุม” รุ่นที่ ๑ 

 

๑๒ 

กลุ่มท่ี ๕ 

๑. ครุภัณฑ์มี ๕๔ รายการ จัดเป็น ๒ กลุ่ม 

 - ไม่ได้ใชง้านให้จ าหน่าย 

 - ให้น ากลับมาใช้งานได้อีก 

๒. ประเด็นที่ที่ประชุมต้องลงมติคือเรื่อง การสอบข้อเท็จจรงิครุภัณฑ์ช ารุดที่ไม่ได้ใช้งานแล้ว 

มีประเด็นย่อย ดังนี้ 

 - ครุภัณฑ์ที่มีสภาพช ารุดมากให้แปรสภาพหรอืท าลาย 

 - ครุภัณฑ์ที่มีสภาพช ารุด แต่สามารถซอ่มแซมแล้วน ากลับมาใช้ได้ 

 - ครุภัณฑ์ท่ีสมควรน ากลับมาใช้งานได้ตามปกติ 

๓. ประเด็นย่อยมีการจดบันทึกชัดเจน เพราะมีการระบุการด าเนินการแต่ละขั้นตอนและ

แจ้งสถานที่ชัดเจน 

๔. จัดเรียงใหม่ดังนี้ 

 - เป็นครุภัณฑท์ี่สามารถน ากลับมาใช้ได้อีก 

 - ซอ่มแล้วน าไปบรจิาควัดสวนแก้ว 

 - ไม่สามารถน ากลับมาใช้ได้ให้ท าลาย 

กลุ่มท่ี ๖  

๑. ครุภัณฑ์มี ๕๔ รายการ จัดเป็น ๒ กลุ่ม ดังนี้ 

 -  ครุภัณฑ์ช ารุดมาก ไม่สามารถน ากลับมาใช้ได้ 

 - ครุภัณฑ์ที่มีสภาพช ารุดซอ่มแซมน ากลับมาใช้ได้ 

๒. มีมติให้จ าหน่ายเครื่องปรับอากาศ จ านวน ๖ เครื่อง 

  - มติรายการที่ ๒๑ น ากลับมาใช้งานตามปกติ  

  ประเด็นย่อย 

  - ช ารุดมากให้จ าหน่ายโดยแปรสภาพหรือท าลาย/สภาพช ารุดซ่อมแซมได้ 

บรจิาควัดสวนแก้ว 

๓. ไม่ชัดเจน เพราะไม่ได้ระบุรายการครุภัณฑ์ที่จะจัดจ าหน่ายโดยไม่ได้ระบุหมวด

รายการครุภัณฑ ์

๔. จัดเรียงใหม่ดังนี้ 

 - ครุภัณฑ์ที่มีสภาพช ารุดมาก 

 - ครุภัณฑ์ที่มีสภาพช ารุดสามารถน ากลับมาใช้ได้ 

 - ครุภัณฑ์ที่สามารถใช้งานได้ตามปกติ 

 

 

 

 หลังจากนั้น วิทยากรได้เฉลยแบบฝึกหัด (ฝึกการจับประเด็นและเขียนประเด็น) โดยสรุปได้



กองบรหิารงานทั่วไป ส านักงานอธกิารบดี               นางสาวสุนิดา แสงวิเชียร 

 
สรุปผลโครงการอบรมเชิงปฏบิัติการ “เทคนคิการเขียนรายงานการประชุม” รุ่นที่ ๑ 

 

๑๓ 

ดังนี้ 

๑. ครุภัณฑ์ที่จะจ าหน่ายมี ๕๔ รายการ จัดได้เป็น ๒ กลุ่ม แต่ละกลุ่มมีลักษณะ ดังนี้ 

-  ครุภัณฑ์ที่มีสภาพช ารุดมาก 

-  ครุภัณฑ์ที่มีสภาพช ารุดสามารถน ากลับมาใช้ได้ 

๒. ในบันทึกข้างต้น ประเด็นที่ที่ประชุมต้องลงมติคือเรื่อง การจ าหน่ายครุภัณฑ์ 

โดยมีประเด็นย่อย ๔ กลุ่ม ดังนี ้ 

 -  พิจารณาจากสภาพแล้ว เห็นว่าไม่ควรน ากลับมาใช้งานอีก จึงเห็นสมควรให้

จ าหน่ายขายทอดตลาด 

- ครุภัณฑ์ที่มีสภาพช ารุดมาก ไม่สามารถน ากลับมาใช้ได้อีกให้มีการจ าหน่าย

โดยวิธีแปรสภาพหรอืท าลาย 

- ครุภัณฑ์ที่มีสภาพช ารุดแต่ถ้าได้รับการซ่อมแซมก็สามารถน ากลับมาใช้ได้อีก           

ให้บริจาคมูลนิธิวัดสวนแก้ว 

- ให้น ากลับมาใช้งานตามปกติ 

  ๓.     ประเด็นย่อยดังกล่าวนี้มีการจดบันทึกชัดเจน เพราะมีการบอกวิธีการด าเนินการกับ

ครุภัณฑ์ที่ชัดเจน และบอกส่วนงานที่รับผิดชอบด้วย แต่ต้องจัดเรียงล าดับความส าคัญใหม่ตามครุภัณฑ์ 

  ๔.     การจดบันทึกประเด็นย่อยเหล่านั้นควรเรียงใหม่ ดังนี้ 

   - ให้น ากลับมาใช้งานตามปกติ 

   - ครุภัณฑ์ที่มีสภาพช ารุดมาก ไม่สามารถน ากลับมาใช้ได้อีกให้มีการจ าหน่าย

โดยวิธีแปรสภาพหรอืท าลาย 

   - ครุภัณฑ์ที่มีสภาพช ารุดแต่ถ้าได้รับการซ่อมแซมก็สามารถน ากลับมาใช้ได้อีก           

ให้บริจาคมูลนิธิวัดสวนแก้ว 

   - พิจารณาจากสภาพแล้ว เห็นว่าไม่ควรน ากลับมาใช้งานอีก จึงเห็นสมควรให้

จ าหน่ายขายทอดตลาด 
 

  เรื่องที่ ๒ การเขียนรายงานการประชุม  ในการเขียนงานประเภทต่างๆ ผู้เขียนจะต้อง

ค านึงถงึเนื้อหา รูปแบบ และการใชภ้าษา โดยสรุปได้ดังนี้ 

  เนื้อหา    - เนื้อความที่จะเขียนอาจได้มาจากการจับประเด็นหรือจับใจความส าคัญ

จากการอ่านและการฟัง เช่น การจับประเด็นจากการประชุม การสรุปประเด็นจากการอ่านเอกสารที่มีมาถึง 

หากผู้เขยีนเป็นผู้เร่ิมการสื่อสาร เนื้อหาจะได้จากการก าหนดประเด็นที่ต้องการสื่อไปยังผู้รับ 

  รูปแบบ - งานเขียนบางประเภทมีรูปแบบตายตัว  เช่น การเขยีนเรียงความ การเขียน

บันทึกรายงานการประชุม การเขียนจดหมาย การเขียนบันทึกข้อความ การเขียนเชิงอรรถและบรรณานุกรม 

นอกจากนี้ รูปแบบยังหมายถึง การก าหนดลักษณะและขนาดตัวอักษร  เช่น  การใช้ตัวด า/หนา ตัวเอน       

ตัวใหญ่พิเศษ ตัวจิ๋ว การขีดเส้นใต้ การแสดงแผนผัง/แผนภูมิ การใช้ภาพประกอบในการเขียนบางประเภท 

เช่น การเขยีนเรียงความส่งเข้าประกวด การน าเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการ การเสนอโครงการเพื่อ

ขอรับทุน ผู้จัดอาจก าหนดความยาวของเนื้อหา หรืออาจก าหนดด้วยจ านวนค า การก าหนดเช่นนี้นับเป็น

รูปแบบในการเขยีนด้วย 
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  การใช้ภาษา  - ในการเขียนบันทึกรายงานการประชุม การเขียนจดหมายราชการ และ  

การเขยีนบันทึกข้อความ โดยทั่วไปจะใช้ภาษาเขียน 

  ภาษาเขียน  คือ  ภาษาที่ใช้ในการเขียนหรือกล่าวอย่างเป็นทางการ เช่น ภาษาที่ใช้ในการ

เขียนบันทึกรายงานการประชุม จดหมายราชการ สุนทรพจน์ ค ากล่าวในพิธีต่างๆ  

  ภาษาพูด    คอื  ภาษาทีใ่ช้ในการเขยีนหรอืพดูอยา่งไม่เป็นทางการหรืออย่างเป็นกันเอง 

  การจดรายงานการประชุม มี ๓ วิธี ดังนี ้

๑. การจดอย่างละเอียด โดยปกติจะใช้เครื่องบันทึกเสียงช่วย ใช้ในกรณีที่มีการระดม

ความคดิและต้องการเก็บข้อมูลทุกขอ้ 

๒. จดอย่างย่นย่อที่สุด จดแต่เพียงว่าประชุมเรื่องอะไร มติมีว่าอย่างไร วิธีนี้เป็นวิธีที่   

รวบรัดเกินไป อาจท าให้ขากข้อคดิเห็นที่น่าสนใจบางประการ 

๓. จดแบบสายกลาง เป็นวิธีที่นิยมที่สุด เป็นการจดใจความส าคัญทั้งหมด ผู้จดรายงาน

การประชุมต้องใช้ดุลยพินิจว่ารายละเอียดหรือตัวอย่างจ าเป็นหรือไม่ (ถ้าเป็นการพูดเล่น ต่อว่า ระบาย

อารมณ์ ไม่ต้องจด) 

ทั้งนี้ วิทยากรได้บรรยายและยกตัวอย่างการเขียนหนังสือเชิญประชุม การจัดวาระ         

การประชุม เอกสารประกอบการประชุมและการเขียนรายงานการประชุมอย่างถูกต้องและเหมาะสมให้กับ

ผู้เข้ารว่มอบรมด้วย 
 

 จบการอบรมเชิงปฏิบัติการ “เทคนิคการเขียนรายงานการประชุม” ในช่วงเช้า และถ่ายภาพหมู่

เก็บภาพความประทับใจในการเขา้ร่วมอบรมโดยพรอ้มเพรียงกัน 

  พักรับประทานอาหารกลางวันในเวลา ๑๒.๐๐-๑๓.๐๐ น.  
 

เริ่มบรรยายเวลา ๑๓.๐๐ น. (ช่วงบ่าย) 
 

เรื่องที่ ๓  ข้อบกพร่องในการเขียน 

 วิทยากรได้บรรยายเรื่องที่ ๓ เก่ียวกับข้อบกพร่องในการเขยีน โดยสรุปได้ดังนี้ 

  ๑. ข้อบกพร่องในการเขยีน 

  ๑.๑ การสะกดการันต์ 

  ๑.๒ การเขยีนลักลั่น 

  ๑.๓ การใช้อักษรย่อ ผู้เขียนไม่ควรก าหนดอักษรย่อเองตามใจชอบ 

  ๑.๔ การใช้เครื่องหมายต่างๆ ใช้เครื่องหมายในที่ที่ไม่ควรใช้ และไม่ใช้เครื่องหมาย

ในที่ที่ควรใช้ 

   ๑.๔.๑ การใช้ไม้ยมก 

   ๑.๔.๒ การใช้ยัติภังค ์~ การแยกค า 

   ๑.๔.๓ การใช้จุดไข่ปลา 

   ๑.๔.๔ การใช้ ฯลฯ และ ฯ  

   ๑.๔.๕  การเวน้วรรคและย่อหน้า 
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 ๒. ข้อบกพร่องในการใช้ภาษา 

  ๒.๑ ข้อบกพร่องในการใช้ถ้อยค าส านวน (รวมราชาศัพท์) 

   ๒.๑.๑ ใช้ค าผิดความหมาย หรอืผิดนัยแห่งความหมาย 

   ๒.๑.๒ ใช้ค าไม่เข้ากับค าแวดล้อม(บรบิท) 

   ๒.๑.๓ ใช้ค าและความก ากวม 

   ๒.๑.๔ ใช้ค าที่มีความหมายกวา้งหรอืแคบเกินไป 

   ๒.๑.๕ ใช้ถ้อยค าส านวนที่ไม่สื่อความหมาย ผู้อ่านไม่เข้าใจว่าผู้เขียน

ต้องการสื่อความหมายอะไร หรอืข้อความที่เขียนนั้นเป็นไปไม่ได้ 

   ๒.๑.๖ ใช้ค าผิดหน้าที่ 

   ๒.๑.๗ ใช้ภาษาพูดในที่ที่ควรใช้ภาษาเขียน 

   ๒.๑.๘ ใช้ค าต่างระดับและใช้ค าผิดระดับ 

   ๒.๑.๙ ใช้ค าและส านวนต่างประเทศโดยไม่จ าเป็น ใช้ถ้อยค าส านวน      

ไม่เป็นแบบไทยๆ 

   ๒.๑.๑๐ ใช้ถ้อยค าส านวนสรา้งใหม่ผดิไปจากที่นิยมใช้กันอยู่โดยทั่วไป 

   ๒.๑.๑๑ ใช้ค าฟุ่มเฟือย 

   ๒.๑.๑๒ ใช้ถ้อยค าลักลั่น ไม่เป็นระบบ 

   ๒.๑.๑๓ ใช้ขอ้ความที่ไม่ชัดเจน 

  ๒.๒ ข้อบกพร่องในด้านโครงสรา้งของประโยค 

   ๒.๒.๑ เขียนไม่จบประโยค 

   ๒.๒.๒ มีหน่วยประโยคเกนิ 

   ๒.๒.๓ ล าดับค าและล าดับความผิด/ไม่เหมาะสม 

 ๓ การใช้ค าเชื่อม 

   ค าบุพบท   ใช้เชื่อมค ากับค า  เช่ือมวลีกับวลี 

   ค าสันธาน ใช้เช่ือมประโยคกับประโยค 

 

 เรื่องที่ ๔ แบบฝึกหัดการเขียนรายงานการประชุม 

 วิทยากรได้ให้ผูเ้ข้ารว่มอบรมจัดท าแบบฝึกหัดการเขียนรายงานการประชุม ยกตัวอย่างเช่น 

๑.   “ฝ่ายเลขาฯ ได้จัดท าเอกสารสรุปการสัมมนาแล้ว ซึ่งปรากฏว่าพิมพ์ผิดพลาดหลายแห่ง” 

จากข้อความข้างต้นยังเขียนข้อความไม่ถูกต้องโดยแก้ไขได้ดังนี้ “ฝ่ายเลขานุการได้จัดท าเอกสารสรุปการ

สัมมนาแล้ว แต่ผดิพลาดหลายแห่ง” 

๒. “การปฏิบัติงานจ าเป็นต้องวิวัฒนาการไปตามความก้าวหน้าของเทคโนโลยี” จากข้อความ

ข้างต้นยังเขียนข้อความไม่ถูกต้องโดยแก้ไขได้ดังนี้  “การปฏิบัติงานจ าเป็นต้องพัฒนาไปตามความก้าวหน้า     

ของเทคโนโลยี” 

๓. “วิทยากรอธิบายถึงขบวนการการเกิดแหล่งสะสมปิโตรเลียม” จากข้อความข้างต้น           
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ยังเขียนข้อความไม่ถูกต้องโดยแก้ไขได้ดังนี ้“วิทยากรอธิบายขั้นตอนการเกิดแหล่งสะสมปิโตรเลียม” 

๔. “ขอให้ผู้รับผิดชอบช่วยแจ้งเลขที่และที่อยู่ของครุภัณฑ์” จากข้อความข้างต้นยังเขียน

ข้อความไม่ถูกต้องโดยแก้ไขได้ดังนี ้“ขอให้ผูร้ับผดิชอบแจ้งเลขที่และสถานที่จัดเก็บครุภัณฑ์” 

๕. “ผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทยที่ดีมีคุณภาพมีอยู่มากมาย เราควรช่วยกันแพร่หลาย ”               

จากข้อความข้างต้นยังเขียนข้อความไม่ถูกต้องโดยแก้ไขได้ดังนี้ “ผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทยที่ดีมีคุณภาพมีอยู่    

เป็นจ านวนมาก เราควรช่วยกันเผยแพร่” 

๖. “หน่วยงานของเราจะน าอาหารไปให้เพื่อบรรเทาประชาชนที่เดือดร้อน” จากข้อความ

ข้างต้นยังเขียนข้อความไม่ถูกต้องโดยแก้ไขได้ดังนี้ “หน่วยงานของเราจะน าอาหารไปให้เพื่อบรรเทาความ

เดือดรอ้น” 
 

 หลังจากนั้น วิทยากรได้อธิบายตัวอย่างรายงานการประชุมที่ผู้เข้ารับการอบรมส่งให้

วิทยากร   (ล่วงหน้ากอ่นการอบรม) พรอ้มกล่าวถงึวิธีการเขยีนรายงานที่ถูกต้อง ยกตัวอย่างเช่น 
 

จากเดมิ 

ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา แจ้งรับทราบการให้ความเห็นชอบหลักสูตร

ของมหาวิทยาลัยมหิดล 

ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้พจิารณารับทราบการให้ความเห็นชอบหลักสูตร 

ของมหาวิทยาลัยมหิดล จ านวน ๘ หลักสูตร (ตามส าเนาหนังสือที่ ศธ ๐๕๐๖(๒)๑๖๕๔๖ ลงวันที่ ๒๑ 

ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ ที ่ศธ ๐๕๐๖(๔)/๑๖๕๕๘ ลงวันที่ ๒๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๓  ที ่ศธ ๐๕๐๖(๔)/๔๘๗ 

ลงวันที่ ๑๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๔ และที่ ศธ ๐๕๐๖(๔)/๑๒๔๒ ลงวันที่ ๒๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๔     

จ านวน ๘ หลักสูตร รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

 ที่ประชุมรับทราบ 

เปลี่ยนเป็น 

ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา แจ้งการรับทราบการให้ความเห็นชอบ

หลักสูตรของมหาวิทยาลัยมหิดล 

ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้แจ้งการรับทราบการให้ความเห็นชอบหลักสูตร 

ของมหาวิทยาลัยมหิดล จ านวน ๘ หลักสูตร (ตามส าเนาหนังสือที่ ศธ ๐๕๐๖(๒)๑๖๕๔๖ ลงวันที่ ๒๑ 

ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ ที ่ศธ ๐๕๐๖(๔)/๑๖๕๕๘ ลงวันที่ ๒๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๓  ที ่ศธ ๐๕๐๖(๔)/๔๘๗ 

ลงวันที่ ๑๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๔ และที่ ศธ ๐๕๐๖(๔)/๑๒๔๒ ลงวันที่ ๒๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๔     

รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม (บรรทัดที่ ๕ ตัดค าว่า จ านวน ๘ หลักสูตร ออก) 

 ที่ประชุมรับทราบ 
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๑๗ 

จากเดมิ 

การจัดสรรเงินรายได้จากส่วนงานเพื่อสนับสนุนการด าเนินงานของมหาวิทยาลัยมหดิล 

ที่ประชุมขอถอนเรื่องนี้ออกไปก่อน 

เปลี่ยนเป็น 

การจัดสรรเงินรายได้จากส่วนงานเพื่อสนับสนุนการด าเนินงานของมหาวิทยาลัยมหดิล 

ที่ประชุมให้ถอนเรื่องนี้ออกไปก่อน หรือประธานขอถอนเรื่องนี้ออกไปก่อน 

   

หลังจากนั้น วิทยากรได้บรรยายรูปแบบและวิธีการเขียนรายงานการประชุมที่ถูกต้องแล้ว 

วิทยากรได้ให้ผู้เข้ารับการอบรมฝึกการฟังการประชุมและสรุปประเด็นที่ควรจดจากเทปบันทึกการประชุม

ยกตัวอย่างเช่น เทปบันทึกรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารหอพักชมพูภูคา ครั้งที่ ๒/๒๕๕๐          

ในวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๐ ณ ห้องประชุมชมพูภูคา ๑ อาคารวชิชาคาม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

  อนึ่ง ภายหลังจากการบรรยายได้มีการถาม-ตอบ และให้ผู้เข้ารับการอบรมกล่าวแสดง

ความรู้สึกและสรุปความรู้ที่ได้รับจากการเข้าร่วมอบรม  และวิทยากรได้สรุปเนื้อหาและเทคนิคการเขียน

รายงานการประชุมให้กับผู้เข้ารับการอบรมในครัง้นีด้้วย 

 

  ผู้จัดโครงการกล่าวแสดงความขอบพระคุณวิทยากรและผู้เข้าร่วมการอบรมตลอดจน

คณะท างานทุกทา่น     

ปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ เวลา ๑๖.๑๐ น. และผู้เข้ารับการอบรมรับใบประกาศเกียรติบัตร    

ณ จุดลงทะเบียนหน้าห้องบงกชรัตน์ A โรงแรม รอยัลรเิวอร์ 
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สรุปผลโครงการอบรมเชิงปฏบิัติการ “เทคนคิการเขียนรายงานการประชุม” รุ่นที่ ๑ 

 

๑๘ 

 

ประเมินผลโครงการ 

อบรมเชิงปฏิบัติการ “เทคนิคการเขยีนรายงานการประชุม” รุน่ที่ ๑ 

วันเสาร์ที่  ๑๙  พฤษภาคม  ๒๕๕๕ เวลา ๐๘.๓๐ -๑๖.๐๐ น. 

ณ  หอ้งบงกชรัตน ์A โรงแรม รอยลัรเิวอร์ เชงิสะพานกรุงธนฯ (ซังฮี)้ กรุงเทพฯ  

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

 

ผู้ประเมินได้จัดท าแบบประเมินผลโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “เทคนิคการเขียนรายงาน

การประชุม” รุ่นที่ ๑ เมื่อวันเสาร์ที่ ๑๙  พฤษภาคม  ๒๕๕๕ เวลา ๐๘.๓๐-๑๖.๐๐ น. ณ  ห้องบงกชรัตน์ A 

โรงแรม รอยัลรเิวอร์ เชงิสะพานกรุงธนฯ (ซังฮี)้ กรุงเทพฯ  โดยสรุปได้ดังนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เกณฑ์ระดับคะแนน ทีใ่ช้เป็นเกณฑ์ในการช้ีวัดการจัดอบรมฯ มีดงันี้ 

 

มากท่ีสุด ระดับคะแนนระหว่าง ๘๐-๑๐๐% 

มาก ระดับคะแนนระหว่าง ๖๑-๘๐% 

ปานกลาง ระดับคะแนนระหว่าง ๔๑-๖๐% 

น้อย ระดับคะแนนระหว่าง ๒๑-๔๐% 

น้อยที่สุด ระดับคะแนนระหว่าง ๐-๒๐% 

 

       

๑.  จ านวนจดหมายเชิญบุคลากรเขา้ร่วมการอบรมฯ ๕๒    หน่วยงาน(คณะ/สถาบนั/กอง/ศูนย์) 

      ตอบรับเข้ารว่มการอบรมฯ ๒๔ หน่วยงาน 

 คิดเป็น ๔๖.๑๕% 

 

๒. จ านวนผู้เข้ารว่มอบรมที่ได้เสนอโครงการ  ๕๐ คน 

 ตอบรับเข้ารว่มการอบรมฯ   ๙๘ คน 

 รับอบรมได้แค ่๕๐ คน  คิดเป็น   ๑๙๖% 

 

๓. จ านวนผู้เข้ารว่มอบรมฯ วันจรงิ   ๕๒ คน 

  คิดเป็น  ๑๐๔%  

 หมายเหต ุ: ได้ยอดผู้เข้าร่วมอบรมฯ เกินเปา้หมายที่ตัง้ไว้ 

 ที่มา : แบบตอบรับและรายชื่อผู้ลงทะเบียนเขา้ร่วมอบรมฯ 
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สรุปผลโครงการอบรมเชิงปฏบิัติการ “เทคนคิการเขียนรายงานการประชุม” รุ่นที่ ๑ 

 

๑๙ 

  

ความหมายของความพึงพอใจในการอบรม จากระดับคะแนนคา่เฉลี่ย ดงันี้ 

 

มากท่ีสุด ระดับคะแนนเฉลีย่ ๔.๒๑-๕.๐๐ 

มาก ระดับคะแนนเฉลีย่ ๓.๔๑-๔.๒๐ 

ปานกลาง ระดับคะแนนเฉลีย่ ๒.๖๑-๓.๔๐ 

น้อย ระดับคะแนนเฉลีย่ ๑.๘๑-๒.๖๐ 

น้อยที่สุด ระดับคะแนนเฉลีย่ ๑.๐๐-๑.๘๐ 

 

  ผู้ประเมินได้สรุปผลแบบประเมินโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “เทคนิคการเขียน

รายงานการประชุม” รุ่นที่ ๑ โดยสรุปได้ดังนี ้
 

 

ตอนที่ ๑    ข้อมูลท่ัวไป  

ตารางที่ ๑.๑     แสดงผลปัจจัยส่วนบุคคลของผู้เข้ารับการอบรม “เทคนิคการเขียนรายงานการประชุม” รุน่ที่ ๑ 

               (n = ๔๙) 

ข้อมูลส่วนบุคคล 
จ านวน (คน) 

n = ๔๙ 

ร้อยละ 

๑๐๐.๐ 

๑. เพศ 

          ชาย 

          หญงิ 

           รวม 

๒. อาย ุ

         ๒๑-๓๐ ป ี

         ๓๑-๔๐ ปี 

         ๔๑-๕๐ ปี 

         ๕๑ ปีขึน้ไป 

                                รวม 

๓. วุฒิการศึกษาสูงสุด 

        ต่ ากว่าปริญญาตรี 

        ปรญิญาตรี 

        ปรญิญาโท 

        ปรญิญาเอก 

                               รวม 

 

๒ 

 ๔๗ 

๔๙ 

 

๒๑ 

๒๑ 

๖ 

๑ 

๔๙ 

 

๒ 

๓๗ 

๑๐ 

- 

๔๙ 

 

๔.๑ 

๙๕.๙ 

๑๐๐ 

 

๔๒.๙ 

๔๒.๙ 

๑๒.๒ 

๒ 

๑๐๐ 

 

๔.๑ 

๗๕.๕ 

๒๐.๔ 

- 

๑๐๐ 
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สรุปผลโครงการอบรมเชิงปฏบิัติการ “เทคนคิการเขียนรายงานการประชุม” รุ่นที่ ๑ 

 

๒๐ 

 

 จากตารางที่  ๑.๑    แสดงผลปัจจัยส่วนบุคคลของผู้เข้ารับการอบรม โดยสรุปได้ดังนี้ 

 ๑.  เพศ  ผู้เข้ารับการอบรมส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง  จ านวน  ๔๗   คน  คิดเป็นร้อยละ  

๙๕.๙ เพศชาย  จ านวน  ๒  คน คดิเป็นร้อยละ  ๔.๑ 

 ๒.  อายุ  ผู้เข้ารับการอบรมส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง ๒๑-๓๐ ปี คิดเป็นร้อยละ ๔๒.๙     

และ ๓๑-๔๐ ปี คิดเป็นร้อยละ ๔๒.๙  รองลงมาคือกลุ่มอายุระหว่าง ๔๑-๕๐ ปี คิดเป็นร้อยละ ๖          

ส่วนชว่งอายุที่มีผู้เข้ารว่มอบรมน้อยที่สุด คอื ช่วงอายุ ๕๑ ปีขึน้ไป จ านวน ๑ คน คดิเป็นร้อยละ ๒ 

 ๓.  วุฒิการศึกษาสูงสุด ผู้ เข้ารับการอบรมส่วนใหญ่มีระดับการศึกษาอยู่ในระดับ    

ปริญญาตรี จ านวน ๓๗ คน คิดเป็นร้อยละ ๗๕.๕ รองลงมาคือ ระดับปริญญาโท จ านวน ๑๐ คน          

คดิเป็น ๒๐.๔ ส่วนระดับที่มีผูเ้ข้ารว่มอบรมน้อยที่สุดคอื ต่ ากว่าปริญญาตร ีจ านวน ๒ คน คดิเป็น ๔.๑ 
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สรุปผลโครงการอบรมเชิงปฏบิัติการ “เทคนคิการเขียนรายงานการประชุม” รุ่นที่ ๑ 

 

๒๑ 

ตอนที่ ๒  ระดับความพึงพอใจ/หลักสูตรการอบรม/วิทยากร/สถานที่จัดอบรม/เอกสารประกอบการอบรม 

ตารางที่ ๒.๒ แสดงระดับความพึงพอใจของผู้เข้ารับการอบรมในหลักสูตรการอบรม/วิทยากร/สถานที่จัดอบรม/

เอกสารประกอบการอบรม 

 

ประเด็นความคิดเห็น 

มาก 

ที่สุด 

(%) 

มาก 

 

(%) 

ปาน

กลาง 

(%) 

น้อย 

 

(%) 

น้อย

ที่สุด 

(%) 

ค่า 

เฉลี่ย 

(%) 

หลักสูตรการอบรม 

๑. ความรู/้ความเขา้ใจในเรื่องการ

เขียนรายงานการประชุม                   

กอ่นการอบรม 

๒ 

(๔.๑) 

๑๔ 

(๒๘.๖) 

๒๔ 

(๔๙.๐) 

๗ 

(๑๔.๓) 

๒ 

(๔.๑) 

๓.๑๔ 

๒. ความรู/้ความเขา้ใจในเรื่องการ

เขียนรายงานการประชุม                   

หลังการอบรม 

๕ 

(๑๐.๒) 

๓๗ 

(๗๕.๕) 

๖ 

(๑๒.๒) 

๑ 

(๒.๐) 

- ๓.๙๔ 

๓. มีความรู ้ความเข้าใจถึง

ความส าคัญ และประโยชน ์          

ของการเขยีนรายงาน   

๘ 

(๑๖.๓) 

๓๑ 

(๖๓.๓) 

๑๐ 

(๒๐.๔) 

- - ๓.๙๖ 

๔. มีความรู ้ความเข้าใจเก่ียวกับ

รูปแบบและเทคนิคของการเขยีน

รายงานการประชุมที่ถูกต้อง 

๔ 

(๘.๒) 

๓๕ 

(๗๑.๔) 

๙ 

(๑๘.๔) 

๑ 

(๒.๐) 

- ๓.๘๖ 

๕. เพิ่มทักษะในการฟัง จับประเด็น 

และสรุปสาระส าคัญ  ได้ถูกตอ้ง 

ชัดเจนมากยิง่ขึน้   

๔ 

(๘.๒) 

๓๓ 

(๖๗.๓) 

๑๒ 

(๒๔.๕) 

- - ๓.๘๔ 

๖. สามารถน าความรูท้ีไ่ด้รับ           

จากการอบรมไปประยุกต์ใช ้                

ในการปฏิบัตงิาน 

๗ 

(๑๔.๓) 

๓๖ 

(๗๓.๕) 

๖ 

(๑๒.๒) 

- - ๔.๐๒ 

๗. เนื้อหาของหลักสูตร                   

ในการอบรมมีความเหมาะสม 

๗ 

(๑๔.๓) 

๓๑ 

(๖๓.๓) 

๑๑ 

(๒๒.๔) 

- - ๓.๙๒ 

วิทยากร 

๑. วิทยากรมีความรูแ้ละ

ประสบการณใ์นเรื่องที่บรรยาย 

๒๔ 

(๔๙.๐) 

๒๓ 

(๔๖.๙) 

๒ 

(๔.๑) 

- - ๔.๔๕ 

๒. ความสามารถในการถ่ายทอด

ความรู ้

๑๕ 

(๓๐.๖) 

๒๙ 

(๕๙.๒) 

๕ 

(๑๐.๒) 

- - ๔.๒๐ 
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สรุปผลโครงการอบรมเชิงปฏบิัติการ “เทคนคิการเขียนรายงานการประชุม” รุ่นที่ ๑ 

 

๒๒ 

๓. มีความครบถว้นของเนื้อหาใน

การฝึกอบรม 

๑๒ 

(๒๔.๕) 

๒๗ 

(๕๕.๑) 

๑๐ 

(๒๐.๔) 

- - ๔.๐๔ 

 

ประเด็นความคิดเห็น 

มาก 

ที่สุด 

(%) 

มาก 

 

(%) 

ปาน

กลาง 

(%) 

น้อย 

 

(%) 

น้อย

ที่สุด 

(%) 

ค่า 

เฉลี่ย 

(%) 

วิทยากร(ต่อ) 

๔. ความชัดเจนในการตอบขอ้

ซักถาม และการให้ค าแนะน า 

๑๖ 

(๓๒.๗) 

๒๕ 

(๕๑.๐) 

๘ 

(๑๖.๓) 

- - ๔.๑๖ 

๕. ความเหมาะสมของวิทยากร

โดยรวม 

๑๗ 

(๓๔.๗) 

๒๘ 

(๕๗.๑) 

๔ 

(๘.๒) 

- - ๔.๒๗ 

สถานที่จัดอบรม/เอกสารประกอบการอบรม 

๑. สถานที่จัดอบรมมีความ

เหมาะสม 

๑๖ 

(๓๒.๗) 

๓๐ 

(๖๑.๒) 

๓ 

(๖.๑) 

- - ๔.๒๗ 

๒. ระยะเวลาในการอบรมมีความ

เหมาะสม 

๑๐ 

(๒๐.๔) 

๒๖ 

(๕๓.๑) 

๘ 

(๑๖.๓) 

๕ 

(๑๐.๒) 

- ๓.๘๔ 

๓. เอกสารประกอบการอบรม            

และอุปกรณ์ที่ใช้ในการอบรม 

๑๐ 

(๒๐.๔) 

๓๓ 

(๖๗.๓) 

๕ 

(๑๐.๒) 

๑ 

(๒.๐) 

- ๔.๐๖ 

 

หมายเหต ุ:  จ านวนผู้เข้ารว่มอบรมมีทัง้สิน้ ๕๒ คน ตอบแบบสอบถามจ านวน  ๔๙  คน คดิเป็น  ๙๔% 

 

จากตารางที่ ๒.๒ แสดงระดับความพึงพอใจของผู้เข้ารับการอบรมในหลักสูตรการอบรม/วิทยากร/สถานที่จัด

อบรม/เอกสารประกอบการอบรม โดยสรุปได้ดังนี้ 

๑.   หลักสูตรการอบรม 

  ๑.๑ ความรู้/ความเขา้ใจในเรื่องการเขียนรายงานการประชมุ (ก่อนการอบรม) 

   ผู้เข้ารับการอบรมส่วนใหญ่ มีความรู้/ความเข้าใจในเรื่องการเขียนรายงานการประชุม      

(ก่อนเข้ารับการอบรม) อยู่ในระดับปานกลาง ๒๔ (๔๙.๐%) อยู่ในเกณฑ์ความพึงพอใจในระดับ ปานกลาง     

คิดเป็นค่าเฉลี่ย ๓.๑๔ 

  ๑.๒ ความรู้/ความเข้าใจในเรื่องการเขียนรายงานการประชุม (หลังการอบรม) 

   ผู้เข้ารับการอบรมส่วนใหญ่ มีความรู้/ความเข้าใจในเรื่องการเขียนรายงานการประชุม                   

(หลังการอบรม) อยู่ในระดับมาก ๓๗ (๗๕.๕%) อยู่ในเกณฑ์ความพึงพอใจในระดับ มาก คิดเป็นค่าเฉลี่ย ๓.๙๔ 

  ๑.๓ มีความรู้ ความเข้าใจถึงความส าคญั และประโยชน์ของการเขยีนรายงาน   

   ผู้เข้ารับการอบรมส่วนใหญ่มีความรู้ ความเข้าใจถึงความส าคัญ และประโยชน์ของการเขียนรายงาน  

อยู่ในระดับมาก ๓๑ (๖๓.๓%) อยู่ในเกณฑ์ความพึงพอใจในระดับ มาก คิดเป็นค่าเฉลี่ย ๓.๙๖ 
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๒๓ 

 

  ๑.๔ มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับรูปแบบและเทคนิคของการเขียนรายงานการประชุม     

ที่ถูกต้อง 

   ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับรูปแบบและเทคนิคของการเขียนรายงาน  

การประชุมที่ถูกต้อง อยู่ในระดับมาก ๓๕ (๗๑.๔%) อยู่ในเกณฑ์ความพึงพอใจในระดับ มาก คิดเป็น

ค่าเฉลี่ย ๓.๘๖ 

  ๑.๕ เพิ่มทักษะในการฟัง จับประเด็น และสรุปสาระส าคัญได้ถูกต้องชัดเจนมากยิ่งขึ้น 

   ผู้เข้ารับการอบรมได้เพิ่มทักษะในการฟัง จับประเด็น และสรุปสาระส าคัญได้ถูกต้องชัดเจน

มากยิ่งขึ้น อยู่ในระดับมาก ๓๓ (๖๗.๓%) อยู่ในเกณฑ์ความพึงพอใจในระดับ มาก คิดเป็นค่าเฉลี่ย ๓.๘๔ 

  ๑.๖ สามารถน าความรู้ท่ีได้รับจากการอบรมไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน 

   ผู้เข้ารับการอบรมสามารถน าความรู้ที่ได้รับจากการอบรมไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน 

อยู่ในระดับมาก ๓๖ (๗๓.๕%) อยู่ในเกณฑ์ความพึงพอใจในระดับ มาก คิดเป็นค่าเฉลี่ย ๔.๐๒ 

  ๑.๗ เนื้อหาของหลักสูตรในการอบรมมีความเหมาะสม 

   ผู้เข้ารับการอบรมคิดว่าเนื้อหาของหลักสูตรในการอบรมมีความเหมาะสม อยู่ในระดับมาก 

๓๑ (๖๓.๓%) อยู่ในเกณฑ์ความพึงพอใจในระดับ มาก คิดเป็นค่าเฉลี่ย ๓.๙๒ 

 

๒.   วิทยากร 

  ๒.๑ วิทยากรมีความรู้และประสบการณ์ในเรื่องที่บรรยาย 

   ผู้เข้ารับการอบรมคิดว่าวิทยากรมีความรู้และประสบการณ์ในเรื่องที่บรรยาย อยู่ในระดับ 

มากที่สุด ๒๔ (๔๙.๐%) อยู่ในเกณฑ์ความพึงพอใจในระดับ มากท่ีสุด คิดเป็นค่าเฉลี่ย ๔.๔๕ 

  ๒.๒ ความสามารถในการถ่ายทอดความรู้ 

   ผู้เข้ารับการอบรมคดิว่าวิทยากรมีความสามารถในการถ่ายทอดความรู ้อยู่ในระดับมาก ๒๙ 

(๕๙.๒%) อยู่ในเกณฑ์ความพึงพอใจในระดับ มาก คิดเป็นค่าเฉลี่ย ๔.๒๐ 

  ๒.๓ มีความครบถ้วนของเนื้อหาในการฝึกอบรม 

   ผู้เข้ารับการอบรมคิดว่ามีความครบถ้วนของเนื้อหาในการฝึกอบรม อยู่ในระดับมาก ๒๗

(๕๕.๑%) อยู่ในเกณฑ์ความพึงพอใจในระดับ มาก คิดเป็นค่าเฉลี่ย ๔.๐๔ 

  ๒.๔ ความชัดเจนในการตอบข้อซักถาม และการให้ค าแนะน า 

   ผู้เข้ารับการอบรมคิดว่าวิทยากรตอบค าถามได้ชัดเจน และมีการให้ค าแนะน า อยู่ในระดับมาก 

๒๕ (๕๑.๐%) อยู่ในเกณฑ์ความพึงพอใจในระดับ มาก คิดเป็นค่าเฉลี่ย ๔.๑๖ 

  ๒.๕ ความเหมาะสมของวิทยากรโดยรวม 

   ผู้เข้ารับการอบรมคิดว่าวิทยากรมีความเหมาะสม(โดยรวม) อยู่ในระดับมาก ๒๘ (๕๗.๑%)    

อยู่ในเกณฑ์ความพึงพอใจในระดับ มากที่สุด คิดเป็นค่าเฉลี่ย ๔.๒๗ 
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๒๔ 

 

๓.   สถานที่จัดอบรม/เอกสารประกอบการอบรม 

  ๓.๑ สถานที่จัดอบรมมีความเหมาะสม 

   ผู้เข้ารับการอบรมตอบว่าสถานที่จัดอบรมมีความเหมาะสม อยู่ในระดับมาก ๓๐ (๖๑.๒%)    

อยู่ในเกณฑ์ความพึงพอใจในระดับ มากที่สุด คิดเป็นค่าเฉลี่ย ๔.๒๗ 

  ๓.๒ ระยะเวลาในการอบรมมีความเหมาะสม 

   ผู้ เข้ารับการอบรมตอบว่าระยะเวลาในการอบรมมีความเหมาะสม อยู่ ในระดับมาก             

๒๖(๕๓.๑%)  อยู่ในเกณฑ์ความพึงพอใจในระดับ มาก คิดเป็นค่าเฉลี่ย ๓.๘๔ 

  ๓.๓ เอกสารประกอบการอบรม และอุปกรณ์ท่ีใช้ในการอบรม 

   ผู้เข้ารับการอบรมคิดว่าเอกสารประกอบการอบรมและอุปกรณ์ที่ใช้ในการอบรมมีความ

เหมาะสม อยู่ในระดับมาก ๓๓(๖๗.๓%)  อยู่ในเกณฑ์ความพึงพอใจในระดับ มาก คิดเป็นค่าเฉลี่ย ๔.๐๖ 

 

๔. ข้อเสนอแนะอื่นๆ จากผูเ้ข้ารับการอบรม 

  ๔.๑ หลักสูตรการอบรม 

   -  ควรเน้นที่การจับประเด็น เนื่องจากส่วนใหญ่เวลาประชุมผู้เข้ารว่มประชุมจะพูดภาษาไทย

รว่มกับภาษาอังกฤษ 

   - ควรแบ่งบุคลากรที่เข้ารับการอบรมเป็นผู้ที่มีพื้นฐานการเขียนรายงานการประชุม       

และไม่มีพื้นฐาน เนื่องจากบางท่านไม่เคยเป็นเลขานุการที่ประชุม(ไม่มีประสบการณ)์ 

   - เนื้อหาสาระไม่แน่นพอ 

   - ประสงคจ์ะเรียนเป็นคอร์สมากกวา่จะอบรมเพียงคร้ังเดียว 
 

  ๔.๒ วิทยากร 

   -  วิทยากรบรรยายเร็ว 

   - ควรเชิญวิทยากรที่มีประสบการณ์ตรง และสามารถถอ่ยทอดให้ผู้เข้ารับการอบรมเข้าใจ

ได้จากประสบการณจ์รงิ และควรแนะน าเทคนิคจากประสบการณป์ระกอบด้วย เช่น อ.พรสวรรค์ เป็นต้น 

   - วิทยากรบรรยายมีเนื้อหามากกว่าในเอกสารประกอบการอบรม น่าจะน ามาลงใน

เอกสารประกอบด้วย 

   - ประสงคใ์ห้วทิยากรแจก PowerPoint ประกอบการอบรม 

   - ในความรู้สึกส่วนตัว การบรรยายไม่โดดเด่นเหมือนการสอนหนังสือนักเรียนเปิด        

ข้ามหน้าไปมา ไม่ค่อยได้ความรู้เพิ่มเติมเท่าไหร่ ค่าอบรม ๒,๒๐๐ บาท น่าจะได้ความรู้อะไรมากกว่านี ้       

สิ่งที่ผู้บรรยายพูดและอธิบายตัวเองรู้เรื่องหมดแล้ว ที่มาอบรมอยากได้เทคนิคในการเขียนรายงาน         

อยากรู้วิธีการเรื่องการเขียนรายงานต้องใช้วิธีปฏิบัติ ถ้าใช้แต่ทฤษฎีอย่างเดียวคงไม่รู้เรื่อง ถาเราได้เขียน

รายงานบ่อยๆ ก็จะช านาญ ดิฉันเข้าใจถูกไหมคะ่ 

    ปล, ชอบช่วงสุดท้ายที่สุดค่ะที่ให้ฟังเทปประชุม รู้สึกจะได้เทคนิคในการถอดเทปแล้ว 
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๒๕ 

สรุป OK คะ่ 

  ๔.๓ สถานที่จัดอบรม/เอกสารประกอบการอบรม 

   -  เอกสารประกอบการอบรมนา่จะมีตัวอยา่งการเขยีนรายงานการประชุมแบบฉบับเต็ม 

   -  ระยะเวลาในการอบรมนอ้ยเกินไป ควรเพิ่มระยะเวลามากกว่านี ้ (ระยะเวลาสั้นเกนิไป) 

   -  ควรจัดวันราชการ ไม่ควรอบรมในวันเสาร์-อาทติย ์

   - คิดว่าน่าจะจัดอบรมที่คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลหรือมหาวิทยาลัยมหิดล

มากกวา่ เพื่อลดคา่ใช้จา่ยในการจัดอบรม 

  

  ๔.๔ คณะท างาน 

   - ทีมงานน่ารักทุกคนเลยคะ่ 

   - คณะท างานไม่ควรไปยืนข้างหลังผู้อ านวยการกองบริหารงานทั่วไป เวลากล่าว

วัตถุประสงคก์ารอบรม 

 

  ๔.๕ อื่นๆ 

  - ต้องการให้มีการอบรมเกี่ยวกับการเขียน และตอบข้อร้องเรียน เช่น การล าดับเหตุการณ์ 

การใช้ภาษา ซึ่งบางทีผูอ้บรมจับประเด็นส าคัญได้หมด แต่ไม่สามารถน ามาเรียบเรยีงเป็นตัวอักษรได้ 

  - ต้องการได้วิธีการฟังรายงานการประชุมและการจับประเด็นการเขียนรายงานการประชุม

ให้มากกว่านี ้และส่วนใหญ่ในการประชุมจรงิเป็นการประชุมตอบโต้กันมากกวา่ จึงไม่สามารถจับประเด็นได้ 

   - ส่งเสริมให้มีการจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “เทคนิคการเขียนรายงานการประชุม” 

รุน่ต่อไป  

   - ควรมีการจัดเฉพาะภายในส่วนงาน (คณะ/สถาบัน) 

   - ขอบคุณส าหรับผูจ้ัดอบรมหลักสูตรนี้ ท าให้มีความรูเ้พิ่มขึน้คะ่ 

 

๕. สรุปผลโครงการฯ 

  ๕.๑ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “เทคนิคการเขียนรายงานการประชุม ” ได้รับ          

การตอบรับจากบุคลากรของมหาวิทยาลัยมหิดล จ านวนมาก โดยวัดได้จากจ านวนผู้สมัครเข้าร่วมอบรม     

รุน่ที่ ๑  จ านวน ๙๘ คน แต่รับได้จริง ๕๐ คน คดิเป็น ๑๙๖%  

  ๕.๒ การประเมินผลโครงการพบว่าผู้เข้ารับการอบรมฯ โดยส่วนใหญ่มีความรู้/ความเข้าใจ

ในเรื่องการเขียนรายงานการประชุม(ก่อนการอบรม)อยู่ในระดับปานกลาง ซึ่งภายหลังจากการอบรมพบว่า       

ผู้เข้ารับการอบรมมีความรูค้วามเข้าใจในเรื่องการเขยีนรายงานการประชุมอยู่ในระดับมาก  

  ๕.๓ ผู้เข้ารับการอบรมมีความพึงพอใจในด้านของหลักสูตร วิทยากร และสถานที่จัด

อบรม/เอกสารประกอบการอบรมอยู่ในระดับมาก 
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๒๖ 

 

๖. ข้อเสนอแนะจากผู้จัดโครงการ 

  ๖.๑ สืบเนื่องจากจ านวนบุคลากรที่สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ 

“เทคนิคการเขียนรายงานการประชุม” มีจ านวนมาก ผู้จัดโครงการฯ ควรวางแผนการด าเนินงานส าหรับ

รองรับจ านวนบุคลากรดังกล่าวด้วย  

  ๖.๒ ก าหนดการอบรมเชิงปฏิบัติการฯ ควรเปลี่ยนเป็นวันจันทร์-ศุกร์ เพื่อตอบสนอง  

ความต้องการของผู้เข้ารว่มอบรม 

  ๖.๓ สถานที่จัดอบรมควรเปลี่ยนมาจัดที่มหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อประหยัดงบประมาณ

ให้กับมหาวิทยาลัยและส่วนงาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



กองบรหิารงานทั่วไป ส านักงานอธกิารบดี               นางสาวสุนิดา แสงวิเชียร 

 
สรุปผลโครงการอบรมเชิงปฏบิัติการ “เทคนคิการเขียนรายงานการประชุม” รุ่นที่ ๑ 

 

๒๗ 
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กองบรหิารงานทั่วไป ส านักงานอธกิารบดี               นางสาวสุนิดา แสงวิเชียร 

 
สรุปผลโครงการอบรมเชิงปฏบิัติการ “เทคนคิการเขียนรายงานการประชุม” รุ่นที่ ๑ 

 

๒๘ 

 

ตัวอย่าง 

ประกาศนยีบัตรผู้เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการ 

เรื่อง “เทคนคิการเขียนรายงานการประชุม”  รุน่ที่ ๑ 
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กองบรหิารงานทั่วไป ส านักงานอธกิารบดี               นางสาวสุนิดา แสงวิเชียร 

 
สรุปผลโครงการอบรมเชิงปฏบิัติการ “เทคนคิการเขียนรายงานการประชุม” รุ่นที่ ๑ 

 

๒๙ 

 

ค ากล่าวรายงานการอบรมเชิงปฏิบัติการ “เทคนิคการเขียนรายงานการประชุม” (รุ่นที่ ๑) 

โดย นางสายฝน  บญุญานสุาสน์ ผู้อ านวยการกองบรหิารงานทั่วไป 

วันเสาร์ท่ี  ๑๙  พฤษภาคม  ๒๕๕๕ เวลา ๐๘.๓๐-๑๖.๐๐ น. 

ณ ห้องบงกชรัตน์ A โรงแรมรอยัลรเิวอร์ เชิงสะพานกรุงธนฯ (ซังฮี้) กรงุเทพฯ  

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

เรียน         รองอธกิารบดฝี่ายบริหารและสภามหาวิทยาลัย  

ท่านวิทยากร  และผู้เขา้ร่วมอบรมทุกท่าน 

 
          ดิฉันในนามกองบริหารงานทั่ วไปต้องขอขอบพระคุณท่านรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร             
และสภามหาวิทยาลัยเป็นอย่างสูง ที่กรุณาให้ เกียรติมาเป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ          
“เทคนิคการเขยีนรายงานการประชุม” ในวันนี้   
    การจัดการอบรมฯ ในครั้งนี้ เป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาบุคลากรทางสายงานบริหารงานทั่วไป        
และเลขานุการ ซึ่งเป็นผู้ที่รับผิดชอบหรือปฏิบัติหน้าที่ที่ เกี่ยวข้องกับการเขียนรายงานการประชุม         
ตลอดจนบุคลากรจากส่วนงานต่างๆ ที่มีความสนใจที่จะน าความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน         
ซึ่งการจัดอบรมดังกล่าว มีวัตถุประสงค ์ดังนี้ 

๑.  เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจ  ถึงความส าคัญ และประโยชน์ของ  
การเขยีนรายงานการประชุม 

๒. เพื่อให้ผู้ เข้ารับการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับรูปแบบและเทคนิคขอ ง       
การเขยีนรายงานการประชุมที่ถูกต้อง 

๓. เพื่อฝึกทักษะในการฟัง จับประเด็น และมีโอกาสฝึกปฏิบัติการ สรุปสาระส าคัญ      
ในการประชุมได้อย่างถูกต้อง ชัดเจน กระชับและตรงประเด็น และ 

๔. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถน าความรู้ที่ได้รับจากการอบรมไปประยุกต์ใช้ใน  
การปฏิบัติงานให้เกดิประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการอบรมครั้งนี้   จะท าให้ผู้ เข้าร่วมอบรมมีความรู้          
ความเข้าใจถึงความส าคัญ ประโยชน์ของการเขียนรายงาน สามารถ   รับฟัง จับประเด็น และสรุปสาระส าคัญ 
ในการประชุมได้อย่างถูกต้อง ชัดเจน กระชับและตรงประเด็น ตลอดจนสามารถน าความรู้ที่ได้รับจากการ
อบรมไปประยุกต์ใชใ้นการปฏิบัติงานให้เกดิประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
  การจัดอบรมฯ ครั้งนี้ ได้รับเกียรติจากท่านรองศาสตราจารย์ ดร. มณีปิ่น  พรหมสุทธิรักษ์  
ผู้ทรงคุณวุฒิ ต าแหน่งรองผู้อ านวยการ สถาบัน ภาษาไทยสิรินธร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อดีตคณบดี          
คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร  ได้ให้เกียรติ  มาเป็นวิทยากรในการอบรม โดยในวันนี้  มีจ านวน           
ผู้เข้ารว่มการอบรมจากทุกคณะ/สถาบัน ของมหาวิทยาลัยมหิดล จ านวนทั้งสิน้  ๕๒  ราย 
  บัดนี้ ได้เวลาอันสมควรแล้ว ขอเรียนเชิญผู้ช่วยศาสตราจารย์ทันตแพทย์พีระ  สิทธิอ านวย         
รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและสภามหาวิทยาลัย ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ 
“เทคนิคการเขยีนรายงานการประชุม” ขอเรียนเชิญ คะ่ 

 



กองบรหิารงานทั่วไป ส านักงานอธกิารบดี               นางสาวสุนิดา แสงวิเชียร 

 
สรุปผลโครงการอบรมเชิงปฏบิัติการ “เทคนคิการเขียนรายงานการประชุม” รุ่นที่ ๑ 

 

๓๐ 

 
ค ากล่าวเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ  

“เทคนิคการเขียนรายงานการประชุม” (รุ่นที่ ๑) 

โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์พีระ  สิทธอิ านวย รองอธกิารบดฝี่ายบริหารและสภามหาวิทยาลัย  

วันเสาร์ท่ี  ๑๙  พฤษภาคม  ๒๕๕๕ เวลา ๐๘.๓๐-๑๖.๐๐ น. 

ณ ห้องบงกชรัตน์ A โรงแรมรอยัลรเิวอร์ เชิงสะพานกรุงธนฯ (ซังฮี้) กรงุเทพฯ  

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

เรียน       ท่านวิทยากร  ผูอ้ านวยการกองบริหารงานทั่วไป  และผู้เข้าร่วมอบรมทุกท่าน 
 

                 ผมมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้มาเปิดโครงการอบรม   เชิงปฏิบัติการ “เทคนิคการเขียน

รายงานการประชุม” ในวันนี้ 

  ด้วย ในการประชุมแต่ละครั้งจะต้องมีการจดบันทึกรายละเอียด และจัดท าเป็นรายงาน    

การประชุม เพื่อเป็นหลักฐานส าหรับใช้ในการอ้างอิงที่ชัดเจน ซึ่งการเขียนรายงานดังกล่าวผู้ที่จะท าหน้าที่      

ในการเขียนรายงานการประชุมได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว มีประสิทธิภาพได้นั้น จะต้องอาศัยทักษะหลายด้าน 

เช่น ทักษะการฟังอย่างตั้งใจ ทักษะการสรุปจับประเด็นส าคัญในแต่ละหัวข้อ และทักษะการถ่ายทอดประเด็น

ส าคัญเหล่านั้นในรูปแบบของลายลักษณ์อักษรอย่างถูกต้อง ชัดเจน กระชับ และตรงประเด็น  แต่ทั้งนี ้         

ผู้ที่จะท าหน้าที่ในการเขียนรายงานการประชุม มักจะพบปัญหาอยู่เสมอว่าเขียนรายงานอย่างไรจึงจะถูกต้อง 

เหมาะสมอย่างมีประสิทธิภาพ  งานเลขานุการกิจฯ  กองบริหารงานทั่วไป  ได้เล็งเห็นความส าคัญของการ

เขียนรายงานการประชุมดังกล่าว จึงได้จัดท าโครงการอบรม “เทคนิคการเขียนรายงานการประชุม” ขึ้น       

เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้เข้าใจถึงความส าคัญ ประโยชน์ และเทคนิคของการเขียนรายงานการประชุม   

และสามารถน าความรูท้ี่ได้รับไปประยุกต์ใชใ้นการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

  ผมมีความยินดีอย่างยิ่ง  ที่ในวันนี้แต่ละท่านได้เล็งเห็นความส าคัญของการเข้าร่วมอบรม   

เชิงปฏิบัติการ และขอขอบคุณทุกท่านที่เสียสละเวลาในวันหยุด เข้าร่วมการอบรมในครั้งนี้    ตลอดจน

ขอขอบคุณทุกฝ่ายที่มีส่วนร่วมในการจัดอบรม และขอให้การอบรมครั้งนี้ส าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีบรรลุตาม

วัตถุประสงคท์ุกประการ 

 

 

 

 

 

 

 

 



กองบรหิารงานทั่วไป ส านักงานอธกิารบดี               นางสาวสุนิดา แสงวิเชียร 

 
สรุปผลโครงการอบรมเชิงปฏบิัติการ “เทคนคิการเขียนรายงานการประชุม” รุ่นที่ ๑ 

 

๓๑ 

 

ภารกิจการปฏบิัติงานโครงการอบรมเชงิปฏิบัติการ 

“เทคนิคการเขียนรายงานการประชุม” รุ่นที่ ๑ 

วันเสาร์ที่  ๑๙  พฤษภาคม  ๒๕๕๕ เวลา ๐๘.๓๐-๑๖.๐๐ น. 

ณ  ห้องบงกชรัตน์  โรงแรม รอยัลรเิวอร์ กรุงเทพฯ  

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

เตรยีมงานก่อนการจัดโครงการอบรมฯ 

ล าดับท่ี กิจกรรม ผู้ปฏิบัต ิ หมายเหตุ 

๑.  เสนอโครงการ ก าหนดการและแผนงานในการด าเนินงานต่อผู้บรหิาร สุนิดา  
๒.  จัดท าหนังสอืเสนอขออนุมตัิในหลักการงบประมาณ นัดดา  
๓.  ประสานงานวิทยากร สุนิดา  
๔.  จัดท าหนังสอืเชิญเขา้รว่มอบรม และประสานงานเพือ่จัดท าโปสเตอรป์ระชาสมัพนัธ์ สุนิดา/นดัดา  
๕.  จัดท าหนังสอืเชญิวิทยากร (รศ. มณีปิน่ พรหมสุทธิรักษ)์ สุนิดา  
๖.  ประสานงานโรงแรม  

- สถานที่จัดอบรม/ห้องจดัเลีย้ง 
- อาหารจดัเลีย้ง/อาหาร Break  
- สถานที่จอดรถ 
- อุปกรณโ์สตทัศนูปกรณ์ 
- Backdrop  ป้ายโครงการ 
- ป้ายบอกทางไปหอ้งอบรม 
- กระดานบอรด์ พรอ้มปากกา 

นัดดา  

๗.  ประสานงานกับผูเ้ข้ารว่มอบรม และสรุปรายชื่อผู้เขา้ร่วมอบรม สุนิดา/นดัดา  
๘.  จัดท าหนังสอืขออนุมตัิตัวบุคคลเข้าปฏิบัติงานในโครงการอบรมฯ นัดดา  
๙.  จัดท าแบบประเมินผลโครงการ สุนิดา  

๑๐.  จัดท าหนังสอืเชญิรองอธิการบดีฝา่ยบรหิารและสภามหาวทิยาลยั                        
ให้เกยีรติเป็นประธานในพธิีฯ พรอ้มจัดท าค ากล่าวรายงานเปิดอบรมฯ 

สุนิดา  

๑๑.  จัดท าหนังสอืเชญิผู้อ านวยการกองบริหารงานทั่วไปให้เกยีรติกล่าวรายงาน
วัตถุประสงคใ์นพธิีฯ พรอ้มจดัท าค ากล่าวรายงานวตัถุประสงคโ์ครงการฯ 

สุนิดา  



กองบรหิารงานทั่วไป ส านักงานอธกิารบดี               นางสาวสุนิดา แสงวิเชียร 

 
สรุปผลโครงการอบรมเชิงปฏบิัติการ “เทคนคิการเขียนรายงานการประชุม” รุ่นที่ ๑ 

 

๓๒ 

๑๒.  จัดเตรียมเอกสารและอุปกรณ์ที่ใช้ในการจัดอบรมฯ 
- กระเป๋าใส่เอกสาร 
- แฟม้ใสใส่เอกสาร 
- ก าหนดการ 
- รายละเอียดโครงการ           
- ประวัติวทิยากร                 เอกสารใส่กระเปา๋แจกผู้เข้ารว่มอบรม 
- แบบประเมิน 
- กระดาษจดบนัทึก 
- กระดาษถามตอบ 
- ดินสอและปากกา 

สุนิดา/นดัดา  

เตรยีมงานก่อนการจัดโครงการสัมมนาฯ 

ล าดับท่ี กิจกรรม ผู้ปฏิบัต ิ หมายเหตุ 

 - เอกสาร(คูม่ือเทคนิคการเขยีนรายงาน) วิทยากรน ามาแจกวนัอบรม 

- ป้ายชื่อผู้เข้าอบรม 

- แฟม้ลงทะเบยีนผู้เข้ารว่มอบรม/ปากกา 

- แฟม้ค ากล่าวรายงาน (รองอธิการบดีฝา่ยบรหิารฯ และผอ.กอง) 

- MP 3  

- ป้ายสามเหลี่ยม (รองอธิการบดีฝา่ยบรหิารฯ วิทยากร และผอ.กอง) 

- คอมพิวเตอร์ (Notebook) และโปรเจคเตอร ์(Projector) 

- ใบส าคัญรับเงิน 

- กล่องรับแบบประเมินโครงการฯ 

  

๑๓. ตรวจสอบรายชื่อและประสานขอรายงานการประชุมจากผูอ้บรมฯ สุนิดา/นดัดา จ านวน ๕๒ 

ราย 

๑๔. จัดท าแผนภารกจิการปฏิบัติงาน(กอ่นและวันจดัโครงการฯ) สุนิดา  

๑๕. ประสานงานส่งรายชื่อและรายงานการประชุมให้กับวิทยากร สุนิดา  

๑๖. ขออนุมตัิรถรับ-ส่งเจา้หน้าที่ในการปฏิบัติงาน นัดดา  

นางสาวสนุิดา  แสงวิเชียร 

๑๕  พฤษภาคม ๒๕๕๕ 

 

 

 

 

 

 



กองบรหิารงานทั่วไป ส านักงานอธกิารบดี               นางสาวสุนิดา แสงวิเชียร 

 
สรุปผลโครงการอบรมเชิงปฏบิัติการ “เทคนคิการเขียนรายงานการประชุม” รุ่นที่ ๑ 

 

๓๓ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภารกิจการปฏบิัติงานโครงการอบรมเชงิปฏิบัติการ 

“เทคนิคการเขียนรายงานการประชุม” รุ่นที่ ๑ 

วันเสาร์ท่ี  ๑๙  พฤษภาคม  ๒๕๕๕ เวลา ๐๘.๓๐-๑๖.๐๐ น. 

ณ  ห้องบงกชรัตน์  โรงแรม รอยัลรเิวอร์ กรุงเทพฯ  

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

วันจัดโครงการสัมมนาฯ 

ล าดับท่ี กิจกรรม ผู้ปฏิบัต ิ หมายเหต ุ

๑. ลงทะเบยีนและต้อนรับผูเ้ข้ารว่มอบรม พรอ้มแจกกระเป๋า ปา้ยชื่อ            
และเอกสารที่ใชใ้นการอบรม  

รัตนา/พรรณอ าไพ/
มรกต/นัดดา 

พรอ้มกันเวลา
๐๗.๑๕ น. 

๒. ต้อนรับ 
- ผู้บริหาร (รองอธิการบดีฝา่ยบรหิารฯ/ผอ.กองบรหิารงานทัว่ไป) 
- วิทยากร (รศ.มณีปิ่น  พรหมสุทธิรักษ)์ 

 
ชัยโรจน์/ภาณมุาศ/

สุนิดา 

 

๓. ประสานงานความพรอ้มเรื่องของอาหารจัดเลีย้ง 
- อาหารวา่ง (มือ้เชา้) 
- อาหารกลางวนั , อาหาร VIP 
- อาหารวาง (มือ้บา่ย) 

 
นัดดา 

 
เวลา ๑๐.๑๕ น. 
เวลา ๑๒.๐๐ น. 
เวลา ๑๔.๓๐ น. 

๔. ประสานงานความพรอ้มด้านสถานที่ อุปกรณโ์สตฯ ปา้ย Backdrop และ
อุปกรณท์ี่ใชจ้ัดอบรมฯ 

สุนิดา/ทีมงาน
เลขานุการกิจฯ 

 

๕. การช าระเงิน (พรอ้มเอกสารใบส าคัญรับเงิน) 
- วิทยากร 
- โรงแรม 
- คา่เบี้ยเลีย้งเจา้หน้าที่ปฏิบตัิงาน 
- คา่เบี้ยเลีย้งพนักงานขับรถ 

นัดดา/พรรณอ าไพ 
 
 
 

 

๖. รวบรวมแบบประเมิน มรกต กล่องใส่แบบ
ประเมิน 

๗. พิธีกร ภาณุมาศ สุนิดา        
กล่าวขอบคุณ 



กองบรหิารงานทั่วไป ส านักงานอธกิารบดี               นางสาวสุนิดา แสงวิเชียร 

 
สรุปผลโครงการอบรมเชิงปฏบิัติการ “เทคนคิการเขียนรายงานการประชุม” รุ่นที่ ๑ 

 

๓๔ 

๘. ประสานเตรยีมความพรอ้มทีร่ับรองผู้บริหารและวิทยากร นัดดา/ตรเีพ็ชร ์  
๙. เตรียมแฟม้ค ากลา่ว รองอธิการบดีฝา่ยบรหิารฯ/ผอ.กองบรหิารงานทั่วไป สุนิดา  
๑๐. ถา่ยภาพ สวัสดิ์

ประชาสัมพันธ ์
 

๑๑. พนักงานขับรถรับ-สง่เจา้หน้าที่และอุปกรณ์ที่ใช้ในการจดัอบรมฯ อรรถพล  
 นางสาวสนุิดา  แสงวิเชียร  

  ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๕ 

หมายเหตุ : การแต่งกายสภุาพเรยีบร้อย/เหมาะสม 

                รถออกจากหนา้ส านักงานอธกิารบด ีเวลา ๐๖.๔๕ น. 
แบบประเมินผลโครงการอบรมเชิงปฏิบัตกิาร “เทคนิคการเขียนรายงานการประชุม”  รุน่ที่ ๑ 

วันเสารท์ี่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๕ เวลา ๐๘.๓๐-๑๖.๐๐ น. 

ณ ห้องบงกชรัตน์ A  โรงแรม รอยัลริเวอร์  กรุงเทพฯ 

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

ค าชี้แจง  :  โปรดให้ข้อมูลประเมินผลโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “เทคนิคการเขียนรายงานการประชุม” เพื่อปรับปรุง          

และพัฒนาการด าเนนิงานคร้ังต่อไป โดยท าเคร่ืองหมาย ในขอ้ความท่ีตรงกับความคดิเห็นของท่านมากที่สุด 

ตอนที่ ๑  ข้อมูลทั่วไป  
  ๑. เพศ    ชาย   หญิง         
  ๒. อายุ    ๒๑-๓๐ ปี           ๓๑-๔๐ ปี        ๔๑-๕๐ ปี           ๕๑ ปีขึน้ไป    
  ๓. วุฒกิารศกึษาสงูสุด    ต่ ากว่าปริญญาตรี   ปริญญาตรี  ปริญญาโท   ปริญญาเอก 

ตอนที่ ๒ ระดับความพึงพอใจ/หลักสูตรการอบรม/วทิยากร/สถานทีจั่ดอบรม/เอกสารประกอบการอบรม 

ประเด็นความคดิเห็น มากทีสุ่ด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สดุ 

หลักสูตรการอบรม 
๑. ความรู้/ความเข้าใจในเร่ืองการเขียนรายงานการประชุม 
ก่อนการอบรม 

     

๒. ความรู้/ความเข้าใจในเร่ืองการเขียนรายงานการประชุม
หลังการอบรม 

     

๓. มคีวามรู้ ความเข้าใจถึงความส าคัญ และประโยชน ์          
ของการเขียนรายงาน   

     

๔. มคีวามรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกบัรูปแบบและเทคนิค      
ของการเขียนรายงานการประชุมท่ีถูกต้อง 

     

๕. เพิ่มทักษะในการฟัง จับประเด็น และสรุปสาระส าคัญ  
ได้ถูกตอ้ง ชัดเจนมากยิ่งขึน้   

     

๖. สามารถน าความรู้ท่ีได้รับจากการอบรมไปประยุกตใ์ช ้ 
ในการปฏบัิตงิาน 

     

๗. เนื้อหาของหลักสูตรในการอบรมมคีวามเหมาะสม      

วิทยากร 
๑. วทิยากรมคีวามรู้และประสบการณ์ในเร่ืองท่ีบรรยาย      
๒. ความสามารถในการถา่ยทอดความรู้      
๓. มคีวามครบถ้วนของเนื้อหาในการฝึกอบรม      



กองบรหิารงานทั่วไป ส านักงานอธกิารบดี               นางสาวสุนิดา แสงวิเชียร 

 
สรุปผลโครงการอบรมเชิงปฏบิัติการ “เทคนคิการเขียนรายงานการประชุม” รุ่นที่ ๑ 

 

๓๕ 

๔. ความชัดเจนในการตอบข้อซกัถาม และการใหค้ าแนะน า      
๕. ความเหมาะสมของวทิยากรโดยรวม      

สถานที่จัดอบรม/เอกสารประกอบการอบรม 
๑. สถานท่ีจัดอบรมมคีวามเหมาะสม      
๒. ระยะเวลาในการอบรมมคีวามเหมาะสม      
๓. เอกสารประกอบการอบรมและอุปกรณท่ี์ใชใ้นการอบรม      

ข้อเสนอแนะอื่นๆ  
................................................................................................................................................................................................................

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

งานเลขานุการกิจฯ กองบริหารงานทั่วไป 

รายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ 

“เทคนิคการเขียนรายงานการประชุม” รุ่นที่ ๑ 

วันเสาร์ท่ี  ๑๙  พฤษภาคม  ๒๕๕๕ เวลา ๐๘.๓๐-๑๖.๐๐ น. 

ณ  ห้องบงกชรัตน์  โรงแรม รอยัลรเิวอร์ กรุงเทพฯ  

 

ล าดับ รายชื่อ ภาควิชา/คณะ โทรศัพท ์

   ๑                                                                                                                                                       นางสาวอรกัญญา ฤทธิก ากับการ ศูนยส์่งเสรมิจรยิธรรมการวจิยัในคน ๐๘๖ ๗๗๘ ๖๘๙๖ 

  ๒ นางสาวนศิารัตน ์ บญุม ี ศูนย์บริหารสินทรัพย ์ ๐๘๑ ๕๙๕ ๘๐๓๐ 

  ๓ นางสาวนุจร ี เขียวเพกา ศูนย์บริหารสินทรัพย ์ ๐๘๖ ๐๑๓ ๘๘๘๙ 

  ๔ นางสาวศิรพิร  ชาญน าสิน ศูนย์บริหารสินทรัพย ์ ๐๘๑ ๒๙๓ ๑๕๔๘ 

  ๕ นางสาวนดิา  มานะกติติกิจ ศูนย์บริหารสินทรัพย ์ ๐๒ ๘๔๙ ๖๐๖๘ 

  ๖ นางสาววิมลทิพย ์ วตัรผลัด ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก ๐๘๗ ๐๐๗ ๕๕๓๗ 

  ๗ นางสาวจณิสตา  ตาดทองไทร ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก ๐๘๘ ๑๒๓ ๐๙๐๗ 

  ๘ นางสาวจารวีัฒน ์ มีข า ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก ๐๘๒ ๗๙๓ ๗๙๒๙ 

  ๙ นางสาวกุลวดี  ปุณทรกิโกทก กองกฎหมาย ๐๘๖ ๗๗๔ ๒๕๘๖ 

  ๑๐ นายศภุโชค  อินทจักร์ ส านักงานสภามหาวิทยาลัย ๐๘๑ ๘๕๘ ๘๒๒๑ 

  ๑๑ นางสาวกัญญาพัชร  สุทธิเกษม ส านักงานสภามหาวิทยาลัย ๐๘๙ ๗๙๓ ๓๗๐๐ 

  ๑๒ นางโสภาพรรณ  สุรยิะมณ ี งานเลขานุการกิจและสภาคณาจารย์  

กองบรหิารงานทั่วไป 

๐๘๖ ๘๐๓ ๔๗๕๓   

๑๓ นางสาววรรณษา  วงษ์เส็ง งานเลขานุการกิจและสภาคณาจารย์  

กองบรหิารงานทั่วไป 

๐๘๖ ๕๓๑ ๔๗๔๑   

๑๔ นางพัชญา  วงษ์วันทนยี ์ งานเลขานุการกิจและสภาคณาจารย์  

กองบรหิารงานทั่วไป 

๐๘๑ ๖๓๙ ๕๒๗๔ 

  



กองบรหิารงานทั่วไป ส านักงานอธกิารบดี               นางสาวสุนิดา แสงวิเชียร 

 
สรุปผลโครงการอบรมเชิงปฏบิัติการ “เทคนคิการเขียนรายงานการประชุม” รุ่นที่ ๑ 

 

๓๖ 

๑๕ นางฐติิพร  สุโนภักดิ ์ ภาควชิานิติเวชศาสตร์                       

คณะแพทยศาสตรศ์ิรริาชพยาบาล 

๐๘๗ ๓๓๕ ๓๔๒๑   

๑๖ นางสาวยุวราภ์  ราชรักษ ์ ภาควชิานิติเวชศาสตร์                    

คณะแพทยศาสตรศ์ิรริาชพยาบาล 

๐๘๐ ๐๘๒ ๘๙๖๔   

๑๗ นางสาวสุชีรา  คงเพยีรธรรม ภาควชิาพยาธิวทิยาคลินิก               

คณะแพทยศาสตรศ์ิรริาชพยาบาล 

๐๘๔ ๓๓๒ ๖๗๖๐   

๑๘ นางสาวสมหมาย  เถื่อนเมือง ภาควชิาศัลยศาสตรอ์อรโ์ธปดิิคส์ฯ         

คณะแพทยศาสตรศ์ิรริาชพยาบาล 

๐๘๖ ๗๘๐ ๐๗๘๗   

ล าดับ รายชื่อ ภาควิชา/คณะ โทรศัพท ์

  ๑๙ นางสาวค าแก้ว  จันทรป์ระเสรฐิ ภาควชิาศัลยศาสตรอ์อรโ์ธปดิิคส์ฯ 

คณะแพทยศาสตรศ์ิรริาชพยาบาล 

๐๘๖ ๔๑๓ ๖๑๔๖  

๒๐ นางสาวพัชราพรรณ  ปานมีทรัพย์ ภาควชิาเวชศาสตรก์ารธนาคารเลือด  

คณะแพทยศาสตรศ์ิรริาชพยาบาล 

๐๘๗ ๗๕๖ ๓๓๓๐  

๒๑ นางสาววรรณิศา  อิม่บุญปีต ิ ภาควชิาชีวเคมี                             

คณะแพทยศาสตรศ์ิรริาชพยาบาล 

๐๒ ๔๑๙ ๗๕๘๑ 

๒๒ นางจรนิทิพย์  นิงสานนท ์ ภาควชิาชีวเคมี                            

คณะแพทยศาสตรศ์ิรริาชพยาบาล 

๐๒ ๔๑๙ ๗๕๘๑ 

๒๓ นางสาวศนัสนยี์  แก้วจันทร ์ ภาควชิาชีวเคมี                             

คณะแพทยศาสตรศ์ิรริาชพยาบาล 

๐๒ ๔๑๙ ๗๕๘๑ 

๒๔ นางสาวกุสมุาลย์  อนิทร ภาควชิาจักษุวิทยา                        

คณะแพทยศาสตรศ์ิรริาชพยาบาล 

๐๘๗ ๐๘๕ ๕๓๗๕ 

๒๕ นางสาวชญานิษฐ์  โพธิ์นอก ภาควชิาวิสัญญีวิทยา                     

คณะแพทยศาสตรศ์ิรริาชพยาบาล 

๐๘๑ ๔๐๐ ๔๗๕๙ 

๒๖ นางสาวสุรยี์พร  อยูศ่รี ภาควชิาวิสัญญีวิทยา                    

คณะแพทยศาสตรศ์ิรริาชพยาบาล 

๐๘๗ ๕๙๗ ๒๖๐๒ 

๒๗ นางสาวดวงกมล  แขรัตน ์ ภาควชิาอายุรศาสตร์                     

คณะแพทยศาสตรศ์ิรริาชพยาบาล 

๐๘๑ ๔๔๕ ๘๙๐๑ 

๒๘ นายวีรพงษ ์ ฟักเจรญิ ภาควชิาศัลยศาสตร์                      

คณะแพทยศาสตรศ์ิรริาชพยาบาล 

๐๘๕ ๑๖๔ ๖๐๙๒ 

๒๙ นางสาวปรศินา  บุญเฉย ภาควชิาศัลยศาสตร์                         

คณะแพทยศาสตรศ์ิรริาชพยาบาล 

๐๘๔ ๐๘๕ ๗๓๘๘ 
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๓๗ 

๓๐ นางสาวนวยิา  น้อมรับพร ภาควชิาศัลยศาสตร์                       

คณะแพทยศาสตรศ์ิรริาชพยาบาล 

๐๘๗ ๕๔๕ ๒๖๖๒ 

๓๑ นางสาวอมรา  เมืองงาม คณะวิทยาศาสตร ์ ๐๘๖ ๖๖๕ ๖๖๕๗ 

๓๒ นางผ่องศรี  เจริญรักษ ์ ภาควชิาเวชศาสตรชุ์มชน                  

คณะแพทยศาสตรโ์รงพยาบาลรามาธิบดี 

๐๘๑ ๓๔๒ ๙๑๐๔ 

๓๓ นางพิมพลิา  ขาวข า ภาควชิารังสีวทิยา                          

คณะแพทยศาสตรโ์รงพยาบาลรามาธิบดี 

 

๐๘๗ ๘๑๑ ๗๑๗๕ 

ล าดับ รายชื่อ ภาควิชา/คณะ โทรศัพท ์

  ๓๔ นางสาวศกุนตลา  ศรีอุดม ภาควชิารังสีวทิยา                          

คณะแพทยศาสตรโ์รงพยาบาลรามาธิบดี 

๐๘๕ ๑๒๕ ๖๔๔๘  

๓๕ นางสาวจุฑามาศ  จุย้เจริญ ภาควชิารังสีวทิยา                                 

คณะแพทยศาสตรโ์รงพยาบาลรามาธิบด ี

๐๘๕ ๑๔๐ ๑๔๖๓  

๓๖ นางสิรลิักษณ์  บุนนาค ภาควชิาสูติศาสตร์-นรเีวชวิทยา               

คณะแพทยศาสตรโ์รงพยาบาลรามาธิบดี 

๐๘๑ ๘๒๑ ๙๔๖๕ 

๓๗ นางชัญญพิชญ์  ประสิทธิแพทย์ ภาควชิาสูติศาสตร์-นรเีวชวิทยา       

คณะแพทยศาสตรโ์รงพยาบาลรามาธิบดี 

๐๘๕ ๑๔๑ ๗๙๐๙ 

๓๘ นางสาวกรรณกิา  คา้สม คลังเลือด                                         

คณะแพทยศาสตรโ์รงพยาบาลรามาธิบดี 

๐๘๓ ๒๙๕ ๑๖๗๕ 

๓๙ นางสาวกาญจนา  เครอืไชย คลังเลือด                                        

คณะแพทยศาสตรโ์รงพยาบาลรามาธิบดี 

๐๘๐ ๑๘๗ ๖๘๖๐ 

๔๐ นางสาวสดุาวดี  คันทักษ ์ หน่วยมนุษย์พนัธศุาสตร์                       

คณะแพทยศาสตรโ์รงพยาบาลรามาธิบดี 

๐๘๓ ๗๐๓ ๗๗๗๔ 

๔๑ นางสาวสุกัญญา  ลิม้ไพเราะ หน่วยมนุษย์พนัธศุาสตร์                      

คณะแพทยศาสตรโ์รงพยาบาลรามาธิบดี 

๐๘๗ ๙๙๑ ๕๐๖๗ 

๔๒ นางสาวฌโินมา  ช่างเสยีง งานบรหิารงานทั่วไป                             

คณะเวชศาสตรเ์ขตร้อน 

๐๘๙ ๘๒๒ ๒๕๙๖ 

๔๓ นางสาวปณิธ ี มาเอีย่ม งานบรหิารงานทั่วไป                              

คณะเวชศาสตรเ์ขตร้อน 

๐๘๔ ๗๒๙ ๐๐๗๗ 

๔๔ นางพูนทรัพย์  มีเ้จริญ ภาควชิาเภสัชกรรม คณะเภสชัศาสตร ์ ๐๒ ๖๔๔ ๘๖๙๔ 

๔๕ นางพิณพศิ  แสงเภา ภาควชิาเภสัชกรรม คณะเภสชัศาสตร ์ ๐๒ ๖๔๔ ๘๖๙๔ 
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๓๘ 

๔๖ นางสาวศศธิร  จ าปาไตร ศูนย์จติตปัญญาศึกษา ๐๘๑ ๔ ๓ ๔๖๐๓ 

๔๗ นางสาววัลภา  ศรสีวัสดิ ์ ศูนย์จติตปัญญาศึกษา ๐๘๗ ๗  ๖๒๑๘ 

๔๘ นางสาวจิรวรรณ  นารีเลิศ หอสมุดและคลังความรู้

มหาวิทยาลยัมหิดล 

๐๒ ๘๒๔ ๔๒๒๔ 

๔๙ นางสาวนศิาชล  ฉัตรทอง คณะเทคนิคการแพทย์ ๐๘๗ ๐๐๐ ๗๗๒๘ 

๕๐ นางสาวกชพร  พวงเพ็ชร คณะเทคนิคการแพทย์ ๐๘๖ ๑๐๐ ๐๔๒๐ 

๕๑ นางสาวเสวิกุล  ชูสังข ์ คณะเทคนิคการแพทย์ ๐๘๖ ๕๒๗ ๐๙๙๔ 

๕๒ นางจุฑามาศ  สนัน่เสียง คณะเทคนิคการแพทย์ ๐๘๗ ๓๒๓ ๙๐๑๘ 

ประมวลภาพโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “เทคนิคการเขียนรายงานการประชุม” รุ่นที่ ๑ 

วันเสาร์ท่ี  ๑๙  พฤษภาคม  ๒๕๕๕ เวลา ๐๘.๓๐ -๑๖.๐๐ น. 

ณ  ห้องบงกชรัตน์ A โรงแรม รอยัลรเิวอร์ เชิงสะพานกรุงธนฯ (ซังฮี้) กรงุเทพฯ  

************************ 
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๓๙ 
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๔๐ 
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๔๑ 

 

 
 

 

 

 
 

 



กองบรหิารงานทั่วไป ส านักงานอธกิารบดี               นางสาวสุนิดา แสงวิเชียร 

 
สรุปผลโครงการอบรมเชิงปฏบิัติการ “เทคนคิการเขียนรายงานการประชุม” รุ่นที่ ๑ 

 

๔๒ 
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๔๓ 

 
 
 


