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บทที่ 1 

บทนํา 

 

1.1 ประวัติและความเปนมา 

 ดวยนโยบายทางดานการบริหารจัดการของผูนําหรือผูบริหารของมหาวิทยาลัยกอนท่ีจะนํา

นโยบายหรือหาแนวทางการบริหารจัดการเพ่ือแถลงนโยบายทางการบริหารและประกาศใชไดนั้นจะตองผาน

กระบวนการประชุมและลงมติเห็นชอบจากท่ีประชุมเปนสําคัญ ซ่ึงจากอดีตผูบริหารมหาวิทยาลัยมหิดลได

จัดการประชุมระดับผูบริหารจะประกอบดวย อธิการบดีมหาวิทยาลัยเปนประธาน รองอธิการบดีฝายตางๆ 

เขารวมประชุม ซ่ึงเปนการประชุมเพ่ือหารือและเสนอแนวทางดานการบริหารจัดการใหเกิดความคลองตัวโดย

การจัดประชุมในยุคแรกๆ นั้นการประชุมอาจจะไมเปนทางการมากนักเปนการจัดการประชุมกลุมยอยๆ เพ่ือ

หารือเทานั้น จากเดิมในยุคของอดีตทานอธิการบดี ศาสตราจารย คลินิกนายแพทยปยะสกล สกลสัตยาทร 

และ อดีตทานอธิการบดี ศาสตราจารย นายแพทย รัชตะ รัชตะนาวิน จะใชชื่อการประชุมวา “การประชุมทีม

บริหารมหาวิทยาลัยมหิดล” โดยปจจุบัน ทานอธิการบดี ศาสตราจารย คลินิก นายแพทยอุดม คชินทร มีดําริ

ใหการประชุมท่ีเกิดข้ึนนั้นจัดใหเปนทางการมากข้ึนและใหใชชื่อการประชุมวา “การประชุมคณะกรรมการ

บริหารมหาวิทยาลัยมหิดล” โดยใหมีการประชุมทุกวันอังคารสัปดาหท่ี สอง สาม และ สี่ ของทุกเดือนมี

ระยะเวลาการประชุมตั้งแตเวลา 13.00 – 16.30 น. โดยสมัยรักษาการแทนอธิการบดี ศ.นพ.บรรจง มไหสวริยะ 

ซ่ึงมีการปรับใหมีการประชุมกลุม Cluster ข้ึนเพ่ือเปนการหารือในระดับกลุมยอยเพ่ือนําขอหารือมานําเสนอ

ในท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารในลําดับตอไป นั้น 

     ตามท่ี “กรมสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมไดจัดทํา

เกณฑสํานักงานสีเขียวข้ึนเพ่ือตอบสนองตอปญหาสิ่งแวดลอมท่ีสําคัญในปจจุบัน คือ ภาวะโลกรอน โดยมี

วัตถุประสงคท่ีจะชวยใหสํานักงานท้ังภาครัฐ และ เอกชน มีการบริโภคท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม และใชเปน

แนวทางในการลดปริมาณการปลอยกาซเรือนกระจก ลดผลกระทบสิ่งแวดลอม และ เตรียมความพรอมสู

สํานักงานท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอมในระดับสากล” (สยาม อรุณศรีมรกต และคณะทํางาน : 2558 หนา 9)  

    ท้ังนี้มหาวิทยาลัยมหิดล  สํานักงานอธิการบดี เปนหนวยงานท่ีผานการรับรองวาเปนสํานักงานท่ีเปนมิตรกับ

สิ่งแวดลอม หรือ Green Office จากกรมสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม โดย

ไดเขารวมโครงการปแรกในป 2557 และผลการประเมินปรากฏวาเปนสํานักงานท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 

ระดับดี โลเงิน และในป 2558 เขารวมโครงการฯ และผลการประเมินปรากฏวา เปนสํานักงานท่ีเปนมิตรกับ

สิ่งแวดลอม ระดับดีเยี่ยม โลทอง  เพ่ือเปนการตอบสนองนโยบาย Green Office อยางยั่งยืน และบูรณาการ

กับทุกหนวยงานของสํานักงานอธิการบดีซ่ึงจะขยายผลการดําเนินงานไปยังสวนงานตางๆ ตามแผนการ

ดําเนินการของมหาวิทยาลัยในอนาคตอีกดวยและดวยนโยบายของผูบริหารท่ีมีดําริใหการจัดการประชุม
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คณะกรรมการมหาวิทยาลัยมหิดลมีการลดปริมาณการใชกระดาษในการจัดการประชุมลงนั้น  ซ่ึงงาน       

เลขานุการกิจฯ รับนโยบายมาปฏิบัติโดยมีวิธีการปฏิบัติจัดการประชุมในรูปแบบ e-Meeting เปนการจัดการ

ประชุมแบบ Paperless ดวยการไมใชกระดาษในการจัดประชุม 100 %  

 

 
                                                  รูปท่ี 1 รับรางวัล Green Office ป 2557 ระดับ ดี 

ท่ีมาของรูป : งานวันสิ่งแวดลอมไทยและวัน ทสม.แหงชาติ ประจาํป 2557 ณ อิมแพค เมืองทองธานี 

                              เขาถึงขอมูลไดท่ี : https://old.mahidol.ac.th/th/latest_news57/green-office.html 

 

 

 
  รูปท่ี 2 รับรางวัล Green Office ป 2558 ระดับ ดีเยี่ยม 

ท่ีมาของรูป : งานวันสิ่งแวดลอมไทยและวันอาสาสมคัรรักษทรัพยากรธรรมชาติฯ ประจําป 2558 ณ อิมแพค เมืองทองธานี 

เขาถึงขอมูลไดท่ี :  https://old.mahidol.ac.th/th/latest_news58/Green-office58.html 

 

https://old.mahidol.ac.th/th/latest_news57/green-office.html
https://old.mahidol.ac.th/th/latest_news58/Green-office58.html
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จากขอมูลการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยมหิดลท่ีผานมายอนหลังกลับไป 1 ป 6 

เดือน พบวาปริมาณกระดาษท่ีเกิดข้ึนจากการทําแฟมการประชุมเพ่ือเสนอใหผูบริหารใชประกอบการประชุม

ในการประชุมแตละครั้งสูงมาก โดยการเก็บขอมูลยอนหลังกลับไป 1 ป 6 เดือน 3 ชวงระยะเวลาท่ีใช

เปรียบเทียบโดยแบงเปนชวงละ 6 เดือนตั้งแตป  2558 ถึง 2559 รายละเอียดขอมูลดังตอไปนี้ 

รายการ ประจําป 

6 เดือนแรก 2558 6 เดือนหลัง 2558 6 เดือนแรก 2559  

จํานวนการประชุม (ครั้ง) 19 20 19 

จํานวนเอกสารการประชุม (แผน)/6 เดือน 

จัดแฟมท้ังหมด 16 แฟม .......................(1) 

982 X 16 

15,712 

898 X 16 

14,368 

1,403 X 2 

2,806 

เอกสารแนบประกอบ  (แผน)/ 6 เดือน                    

จัดแฟมท้ังหมด 16  แฟม .....................(2) 

47 X 16 

752 

177 X 16 

2,832 

58 X 2 

116 

รวมปริมาณกระดาษ (แผน) /6 เดือน 

(1) + (2).......................(3) 

 

16,464 

 

17,200 

 

2,922 

กระดาษA 4 80 gsm.  

1 รีม = 500 แผน    ...........................(4) 

(3) ÷ (4) 

 

 

33 รีม 

 

 

34 รีม 

 

 

≈ 6 รีม 

 

     ท่ีมาของขอมูล  : รวบรวมขอมูลจากแฟมประชุมคณะกรรมการบริหารท่ีเก็บไวและขอมูลท่ีถูกแปลงเปน file .PDF  

 

 จากขอมูลดังตารางขางตนในป 2558 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยมหิดลใช

กระดาษจัดการประชุมท้ังหมด ท้ังนี้กระดาษท่ีใชจัดทําแฟมการประชุมไดใชกระดาษถายสําเนาเอกสารท้ัง 2 

หนาเพ่ือเปนการประหยัดทรัพยากรและพบวาในชวง 6 เดือนแรกของป 2558 ใชกระดาษท้ังสิ้น 16, 464 

แผน หรือจํานวน 33 รีม และในชวง 6 เดือนหลังป 2558 ใชกระดาษท้ังสิ้น 17,200 แผน หรือจํานวน 34 รีม  

จากขอมูลดังตารางขางตนใน 6 เดือนแรกป 2559 นั้น มีคณะกรรมการฯ เพียง 2 ทานจาก

ท้ังหมด 16 ทานท่ีประสงคใชเอกสารโดยคิดเปนสัดสวนรอยละ 12.50 แสดงวาเปนเอกสารท่ีเกิดข้ึนจากการ

ใชกระดาษในการจัดการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยมหิดล   ซ่ึงการจัดการประชุมโดยไมใช

กระดาษในป 2559 นี้ มากกวารอยละ 85.0 เปนไปตามเปาหมายท่ีไดกําหนดไว กลาวคือการประชุมจาก

ระบบ e -Meeting ผูปฏิบัติงานจะตองสงไฟลเอกสารท้ังหมดเขาอีเมลของผูบริหาร ทุกคนกอนหนาการ

ประชุมและทําการประชุมผานระบบ e-Meeting ตามลําดับ โดยในชวง 6 เดือนแรกของป 2559 มีการใช

กระดาษเพียง 2,922 แผนหรือประมาณ 6 รีม เทานั้น  ซ่ึงการจัดการประชุมแบบ Paperless เปนการลด
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กระดาษท่ีเกิดข้ึนจากการประชุมลงไดอยางมาก เนื่องจากในการประชุมแตละครั้งปริมาณวาระท่ีเสนอเขา

ประชุมมีปริมาณมากนอยไมเทากันและเอกสารท่ีใชประกอบการประชุมมีปริมาณมากนอยตางกัน ยกตัวอยาง

เชน ระเบียบขอบังคับตาง ๆ ของกองกฎหมาย กองทรัพยากรบุคคล กองคลัง ท่ีจะตองมีเอกสารประกอบ

เพ่ิมเติมเปนตน โดยหากมีการแกไขระเบียบขอบังคับจะตองแนบเอกสารท้ังหมดซ่ึงมีปริมาณหลายหนาเพ่ือใช

ประกอบการประชุมจึงทําใหเอกสารท่ีแนบประกอบการประชุมมีจํานวนมากข้ึนตามลําดับ และเพ่ือให

สอดคลองตามนโยบาย Green Office สํานักงานท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอมจึงเปนการลดการใชกระดาษในการ

ประชุมไดอยางเปนรูปธรรมมากท่ีสุด 

 

 9.2 คาใชจายเก่ียวกับกระดาษ 

  จากขอมูลจัดซ้ือกระดาษจากพัสดุกองคลัง ท่ีสั่งซ้ือกระดาษยี่หอ Idea green 1 รีม : 500 

แผน ราคาเทากับ 90.95 บาท สามารถแจกแจงคาใชจายท่ีเกิดข้ึนไดดังนี้ 

 

รายการ ประจําป 

6 เดือนแรก 2558 6 เดือนหลัง 2558 6 เดือนแรก 2559  

ปริมาณกระดาษท่ีใชประชุม (รีม) 33 34 6 

คาใชจายท่ีเกิดข้ึนจากการใชกระดาษ X จํานวน

ราคาตอ 1 รีม    (บาท) 

33 X 90.95 

3,001.35  

34 X 90.95 

3,092.30 

6 X 90.95 

545.70 

 

ท่ีมาของขอมูล : สถิติกระดาษท่ีใชจัดแฟมประชุมและท่ีแปลงเปน file PDF. เปรียบเทียบกับราคาซื้อกระดาษ ตอ 1 รีม                                                                                                                          

หมายเหตุ : คาใชจาย 6 เดือนแรกของป 2559 เปนคาใชจายจากปริมาณการใชกระดาษท่ีไมเกิดข้ึนจริงเน่ืองจากเปน  

         การปรับเปลี่ยนเปนการประชุมแบบไมใชกระดาษแลวตั้งแตวันท่ี 12 มกราคม 2559 ท้ังน้ี เปนการคิด 

         และคาดการเปรียบเทียบคาใชจายในกรณีท่ีใชกระดาษในการประชุม        

                                                                                            

 จากตารางขางตนจะพบวารายจายท่ีเกิดข้ึนจากการใชกระดาษในการประชุมในป 2558 ท้ังสอง

ชวงเพ่ิมสูงข้ึนตามลําดับ และมีแนวโนมจะเพ่ิมข้ึนดวย โดยในป 2559 ในชวง 6 เดือนแรกไดปรับเปลี่ยนการ

ดําเนินการประชุมโดยนํานโยบายของผูบริหารท่ีมีดําริใหปรับเปลี่ยนการประชุมแบบ e-Meeting โดยสามารถ

ชวยลดคาใชจายท่ีเกิดข้ึนจากการใชกระดาษในการประชุมคณะกรรมการผูบริหารฯ มีเพียง 545 .70 บาท 

และมีแนวโนมชวยลดคาใชจายไมใหเกิดข้ึนไดอยางถาวรอีกดวย  
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1.2 วัตถุประสงคของคูมือ 

1. เพ่ือใหผูปฏิบัติงานเก่ียวกับการจัดการประชุมและผูจดรายงานการประชุมทราบข้ันตอน วิธี

ปฏิบัติ รวมถึงกฎระเบียบท่ีถูกตอง 

2. เพ่ือเปนแนวทางในการศึกษาของผูท่ีจะปฏิบัติหนาท่ีจัดการประชุม และจดรายงานการประชุมให

ปฏิบัติไดถูกตอง 

3. เพ่ือเปนแนวทางในการศึกษาสําหรับผูท่ีจะตองรับมอบหมายภาระงานใหมในการจัดประชุม และ

การจดรายงานการประชุม และผูสนใจท่ัวไป 

1.3 นิยามศัพท 

 คําศัพทท่ีใชสําหรับเรียกหรือสื่อสารในการจัดการประชุม มีดังนี้ 

                การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยมหิดล หมายถึง การประชุมของคณะผูบริหาร

มหาวิทยาลัยประกอบดวย อธิการบดี เปนประธาน และ รองอธิการบดีฝายตางๆ เปนกรรมการในการประชุม 

  องคประชุม หมายถึง บุคคลท่ีเขาประชุม ประกอบดวย  ประธาน เลขานุการในท่ีประชุม 

กรรมการและสมาชิกฝายตางๆ ผูชวยเลขานุการท่ีทําหนาท่ีจดรายงานการประชุม ตามหลักการประชุม ถามี

สมาชิกในการประชุมเกินครึ่งของสมาชิกท้ังหมดจะถือวาครบองคประชุม แตหากพบวามีสมาชิกเขารวม

ประชุมไมถึงครึ่งของสมาชิกท้ังหมด ถือวาไมครบองคประชุม ประธานจะตองยกเลิกการประชุมนั้น แลวนัด

ประชุมใหมในครั้งตอไป 

 วาระการประชุม หมายถึง วัน เวลา ท่ีกําหนดใหดําเนินการประชุม 

  ระเบียบวาระการประชุม หมายถึง เรื่องท่ีนําเสนอ หรือนํามาหารือในท่ีประชุม โดยเรียงหัวเรือง

ตามลําดับความสําคัญ 

  การอภิปราย หมายถึง การแสดงความคิดเห็นตอขอเสนอตางๆ ในท่ีประชุม เพ่ือหาขอยุติและ

ความเห็นชอบมีมติเห็นชอบไปในทางเดียวกัน หรือ มติเปนเอกฉันท 

 มติ หมายถึง ขอตกลงท่ีผานการเห็นชอบจากท่ีประชุม หรือการออกเสียงในการลงมติในเรื่อง

ตางๆ ถือเปนเสียงขางมากในท่ีประชุม ถาทุกคนในท่ีประชุมเห็นดวยเปนสวนใหญ ถือไดวา มติเปนเอกฉันท 

การลงมติอาจเปนการลงมติแบบเปดเผย หรือ เปนความลับก็ได เม่ือท่ีประชุมออกเสียงแลวถือเปนท่ีสิ้นสุด 

สามารถนําไปปฏิบัติได 

แจงมติท่ีประชุม หมายถึง การทําหนังสือแจงมติจากท่ีประชุมท่ีผานการรับรองการประชุมแลว 

เพ่ือแจงอยางเปนทางการใหสวนงานท่ีเก่ียวของสามารถนําแนวทางจากมติท่ีประชุมไปปฏิบัติตอไปได 
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1.4 ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 

1. ผูปฏิบัติงานเก่ียวกับการจัดประชุม และการจดรายงานการประชุม สามารถศึกษาเรียนรู วิธีการ

จัดการประชุม และการจดรายงานการประชุมท่ีถูกตองอยางเขาใจงายและรวดเร็ว 

2. เปนแนวปฏิบัติสําหรับผูปฏิบัติงานการจัดประชุม และการจดรายงานการประชุมมีรูปแบบท่ีเปน

แบบแผนท่ีถูกตองเปนไปในทิศทางเดียวกัน 

3. ใชเปนมาตรฐานของหนวยงานและเปนแนวปฏิบัติสําหรับใหผูปฏิบัติงานสามารถทดแทนกันไดใน

อนาคต 
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บทที่ 2 

โครงสรางและหนาที่ความรับผิดชอบ 

 

2.1 โครงสรางองคกรในปจจุบัน 

 

 
 

  

   

                                       

  **  

                                                                             

           

 

                            

                                                             

งานเลขานกุารกิจฯ มีหนวยงานภายใน 

3 หนวยงาน ดังนี้ 

 
หนวยประชุมและพิธีการ 

หนวยเลขานกุารผูบริหาร 

หนวยสภาคณาจารย 
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2.2 หนาท่ีความรับผิดชอบลักษณะงานท่ีปฏิบัติ 

  จากโครงสรางทางการบริหารของกองบริหารงานท่ัวไปหนวยเลขานุการผูบริหารเปนหนวย

สนับสนุนอยูภายใตงานเลขานุการกิจและสภาคณาจารยซ่ึงเปนหนวยงานหนึ่งท่ีสนับสนุนการปฏิบัติงานเพ่ือ

ตอบสนองผูบริหารโดยตรงใหสามารถปฏิบัติงานไดอยางราบรื่นและรวดเร็วทันตอสภาวการณ ในเรื่องการ

บริหารจัดการเวลา การนัดหมาย การประสานงานท้ังหนวยงานภายในและภายนอก ดวยยึดถือแนวปฏิบัติดัง  

คําขวัญของสํานักงานอธิการบดีวา “ ทํางานดี มีระบบ บริการครบ ดวยน้ําใจ” ตอมาไดถือปฏิบัติตามคําขวัญ

ของสํานักงานอธิการบดีวา “จิตบริการ งานฉับไว สรางสรรคสิ่งใหม รวมกาวไป WCU” 

 

2.2.1 ผูปฏิบัติงานในหนวยเลขานุการผูบริหารมีหนาท่ีปฏิบัติงานตามลักษณะงานดานตาง ๆ 

ท่ีคลายคลึงกัน ดังนี้ 

 งานดานเอกสาร 

- กลั่นกรองเอกสารท่ัวไป กลั่นกรองเอกสาร ตรวจสอบความถูกตองกอนนําเสนอ

ผูบริหารและสงคืนหนวยงานตางๆ และหาขอมูลประกอบการพิจารณา ติดตามเอกสาร

เรื่องตาง ๆ ท่ีไดรับมอบหมาย และจัดลําดับความสําคัญกอนนําเสนอ    

- รับ-สงเอกสารโดยใชระบบ MUSIS คนและติดตามเอกสารได และสงคืนหนวยงานได

ทันเวลาหลังจากท่ีผูบริหารพิจารณาแลว 

- รางและพิมพเอกสาร และจัดสงเอกสารทางไปรษณียอิเล็กทรอนิกส (e-mail)  ทาง 

โทรสาร และชองทางเทคโนโลยีสารสนเทศอ่ืน ๆ 

- รวบรวมขอมูลการเดินทางไปตางประเทศ เดินทางไปราชการในประเทศ รวมท้ัง

ประสานและดําเนินการเรื่องการเดินทางไปตางประเทศ การเปนวิทยากรบรรยาย 

ตาง ๆ ของผูบริหาร 

 การประสานงาน 

- ประสานงานและอํานวยความสะดวกใหกับผูบริหารและผูท่ีมาติดตอท้ังหนวยงาน

ภายในและหนอยงานภายนอก 

 ดําเนินการนัดหมาย 

- ลงตารางนัดหมายใน Google Calendar ยืนยันและจัดเตรียมเอกสารประกอบการ

ประชุม 

- ตรวจสอบวันวาง เพ่ือการนัดหมาย 

 ดําเนินการเรื่องการจัดประชุม 

- รวบรวมวาระเอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยในสวนของฝาย

ท่ีตนเองดูแลรับผิดชอบ โดยสงไฟลสําหรับระบบ e - Meeting  

- จัดการประชุมยอยตามท่ีไดรับมอบหมาย  
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 ดําเนินการเรื่องขออนุมัติเรื่องตาง ๆ  

- ดําเนินการดานขออนุมัติตัวบุคคลในการเดินทางไปปฏิบัติงานตางประเทศ ตางจังหวัด ขอ

อนุมัติในหลักการคาใชจายการยืมเงินและเบิกคาใชจาย การขอหนังสือเดินทาง วีซา ต๋ัว

เครื่องบิน คาตอบแทนพนักงานขับรถฯ/ดําเนินการขออนุมัติเรื่องท่ัวไปท่ีผูบริหารสั่งการ 

 งานบรกิารท่ัวไป 

- ดูแล ผูบริหารในการปฏิบัติงานประจําวัน เชน ความตองการในเรื่องรถรับ-สง อาหาร 

หรือกิจวัตรอยางอ่ืนท่ีตอบสนองตอการทํางานของผูบริหาร 

 งานพัฒนา 

- พัฒนาระบบงานประจํา วิเคราะหงาน พัฒนากระบวนการทํางานหรือปรับปรุง

กระบวนการทํางานเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการทํางานใหดียิ่งข้ึน 

 งานเพ่ือสวนรวม 

- เขารวมกิจกรรมตาง ๆ ภายในกองบริหารงานท่ัวไป และหนวยงานตาง ๆ ของ

มหาวิทยาลัยตามความเหมาะสมกับเวลาและโอกาส 

 

2.2.2 งานท่ีหัวหนาหนวยเลขานุการผูบริหารรับผิดชอบ มีดังนี้ 

 งานดานบริหารงานท่ัวไป ไดแก 

- กํากับ ดูแล ใหคําปรึกษาแนะนํา แกปญหาอุปสรรคการทํางาน และพัฒนาการ

ปฏิบัติงานของเจาหนาท่ีในหนวยเลขานุการผูบริหาร 

- ควบคุม ดูแลการเวียนแจงเสนอวาระประชุม 

- ควบคุมดูแลการจัดเตรียมการเลี้ยงรับรองท่ีประชุม 

- ควบคุมดูแลการดําเนินการจัดทําเรื่องขออนุมัติและทําเรื่องเบิกคาจัดเลี้ยง 

- ดําเนินการทําเรื่องขออนุมัติจัดซ้ือวัสดุอุปกรณท่ีใชในการจัดประชุม (เฉพาะกรณี) 

- ควบคุมและกํากับดูแลการเขารวมกิจกรรมพิเศษตาง ๆ กับกองบริหารงานท่ัวไป 

- จัดตารางดําเนินการเวียนเสนอวาระ และ การจัดอาหารและของวางในท่ีประชุม 

- จดบันทึกรายงานการประชุม (กรณีผูปฏิบัติงานติดภารกิจดวน) 

- ตรวจสอบและคัดกรองงาน และรับรองผานงานใหกับผูใตบังคับบัญชา 

- รับรองขอมูลการเดินทางไปตางประเทศ เดินทางไปราชการในประเทศ รวมท้ังเรื่อง

การประสานและดําเนินการเรื่องการเดินทางไปตางประเทศ การเปนวิทยากร

บรรยายตางๆ ของอธิการบดีเสนอผูอํานวยการกองบริหารงานท่ัวไป 
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 งานบริการ 

- อนุมัติการเบิกจายใหยืมอุปกรณจัดเลี้ยงกับหนวยงานตางๆ 

- อํานวยความสะดวกในการเขาทําความสะอาดตามแผนการดําเนินงานหรือการ

ปรับปรุงพ้ืนท่ี หรือการขอเขาใชพ้ืนท่ีโซนผูบริหาร 

- ใหคําแนะนําตอบขอสงสัยเก่ียวกับการปฏิบัติงานกับผูมาขอรับบริการ 

- เปนหนวยสนับสนุนการบริการตาง ๆ ตามภารกิจเพ่ิมเติมของผูบริหาร 

 งานอ่ืน ๆ 

- ปฏิบัติงานตามคําสั่งของผูบริหาร 

- เปนคณะทํางานฝายพิธีการงานปริญญาบัตร (ฝายพิธีการ) 

- เปนคณะทํางานกฐินพระราชทานประจําป (ฝายพิธีการ) 

- เปนคณะกรรมการสวัสดิการกองบริหารงานท่ัวไป 

- เปนกรรมการประเมินเพ่ือพิจารณาขอตกลงในการทํางาน ( PA : Performance 

Agreement) ประกอบการเลื่อนข้ันเงินเดือน 

หมายเหตุ  : หัวหนางานเลขานุการกิจและสภาคณาจารย มีหนาท่ีกํากับและดูแลงานใน

หนวยเลขานุการผูบริหารท้ังหมด 

 

2.2.3 งานการจัดเตรียมการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยมหิดล

 เลขานุการผูบริหารทุกคน ทุกฝายมีหนาท่ีท่ีตองปฏิบัติเหมือนกัน ดังนี้ 

-  จัดการประชุมฯ เตรียมอาหารกลางวัน เตรียมอาหารวาง ตามกําหนดการประชุมและ

ตามตารางการจับคูของเลขานุการในการดําเนินการจัดประชุมรายละเอียดตาม

ภาคผนวก 

-  เสนอเอกสารเวียนแจงวาระการประชุมใหเลขานุการผูบริหารทุกคนนําเสนอผูบริหาร 

-  เสนอแบบเสนอวาระเขาท่ีประชุมใหผูบริหาร กับรองอธิการบดีในกํากับเพ่ือบรรจุใน

วาร การประชุม 

-  รวบรวมเอกสารและวาระการประชุม พรอมติดตามเอกสารท่ีใชแนบประกอบการ

ประชุมโดยจัดทําการ สแกนเอกสารเปนไฟล PDF แลวจัดสงเอกสารให ผูปฏิบัติงาน

เลขานุการท่ีประชุมตอไป 
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-  กอนการประชุมจัดเตรียมอาหาร เครื่องดื่ม ชา กาแฟ ของวางใหพรอมสําหรับการ

ประชุม 

-  ทําเรื่องเสนอเบิกคาจัดเลี้ยงท่ีประชุม 

 

2.3 โครงสรางหนวยเลขานุการผูบริหาร รายช่ือผูบริหารและผูปฏิบัติงานเปนเลขานุการผูบริหาร

มหาวิทยาลัยมหิดล รายละเอียด ดังตอไปนี้ 



12 
 

โครงสรางหนวยเลขานุการกิจฯ 
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ตัวอยางแบบรายชื่อผูบริหารและผูปฏิบตัิงานเปนเลขานุการผูบริหารมหาวิทยาลัยมหิดลป 2559 – 2560 ที่ใชติดตอสื่อสาร 

ลําดับที ่ รายชื่อผูบริหาร/ตําแหนง รูปผูบริหาร รูปและรายชื่อผูปฏิบัติงานเปนเลขานุการผูบริหาร เบอรติดตอ/อีเมลของผูบริหารและเลขานุการผูบริหาร 

1 ศ.เกียรติคุณ นพ.ไกรสิทธิ์  ตันตศิิรินทร    

อุปนายกสภามหาวิทยาลัยมหิดล  

รักษาการแทนนายกสภา

มหาวิทยาลยัมหิดล 

      

 

                                   

                                           
นางสุนิดา  เกียรติวัฒนวิศาล (คุณแกว)                                                                                                                                                                                         

6328 

e-mail : kraisid.ton@mahidol.ac.th 

e-mail : sunida.kia@mahidol.ac.th 

2 ศ.นพ.บรรจง มไหสวริยะ                           

รักษาการแทนอธิการบด ี

        

       

   

     

                                                                                

น.ส.ณัจนา ปรัชญานนท (คุณออย) 

6302 

 

 e-mail: banchong.mah@mahidol.ac.th 

 e-mail : nutjana.prh@mahidol.ac.th 

3 ศ.คลินิก นพ. โชคชัย เมธีไตรรัตน

รักษาการแทนรองอธิการบด ี

     

 

                                         

                                  
นางสุนิดา  เกียรติวัฒนวิศาล (คุณแกว)                                                                                     

6328 

e-mail : choakchai.mee@mahidol.ac.th 

e-mail : sunida.kia@mahidol.ac.th 

mailto:Nickniti.Phr@mahidol.ac.th
mailto:banchong.mah@mahidol.ac.th
mailto:nutjana.prh@mahidol.ac.th
mailto:Nickniti.Phr@mahidol.ac.th
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ลําดับที ่ รายชื่อผูบริหาร/ตําแหนง รูปผูบริหาร รูปและรายชื่อผูปฏิบัติงานเปนเลขานุการผูบริหาร เบอรติดตอ/อีเมลของผูบริหารและเลขานุการผูบริหาร 

4 ผศ. ดร. เอ้ือมพร มัชฌิมวงศ                             

รักษาการแทนรองอธิการบดีฝาย     

การคลัง 

     

 

   

 

 

                                                                               

น.ส.วรรณษา วงษเสง็ (คุณเมษา) 

6311 

e-mail: auemphorn.mut@mahidol.ac.th 

e-mail : wannasa.won@mahidol.ac.th 

5 รศ. ดร. นภเรณู สัจจรักษ ธีระฐิติ

รักษาการแทนรองอธิการบดีฝายวิเทศ

สัมพันธและสื่อสารองคกร 

   

 

                  

 

                                                                                                                                                                   

              น.ส.พัทยา ฉัตรทอง (คุณพัท) 

6327 

e-mail : nopraenue.dhi@mahidol.edu 

e-mail : pattaya.kha@mahidol.ac.th 

6 ศ. ดร.พญ. รวงผึ้ง สุทเธนทร                 

รักษาการแทนรองอธิการบดีฝายวิจัย 

      

 

                  

                                                                                                   

                                                                                                               

 น.ส.วรกัญญา วรสาร (คุณปม) 

6317 

e-mail: ruengpung.sut@mahidol.ac.th 

e-mail : warakanya.war@mahidol.ac.th  

mailto:pradit.som@mahidol.ac.th
mailto:wannasa.won@mahidol.ac.th
mailto:pattaya.kha@mahidol.ac.th
mailto:sansanee.cha@mahidol.ac.th
mailto:warakanya.war@mahidol.ac.th
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ลําดับที ่ รายชื่อผูบริหาร/ตําแหนง ตําแหนง รูปและรายชื่อผูปฏิบัติงานเปนเลขานุการผูบริหาร เบอรติดตอ/อีเมลของผูบริหารและเลขานุการผูบริหาร 

7 

 

ผศ.ดร.ธัชวีร  ลีละวฒัน                               

รักษาการแทนรองอธิการบดีฝาย

สารสนเทศและวิทยาเขตกาญจนบุรี 

        

 

                 

 

                                                                                                        

นางสุภาพร ทองพุม   (คุณจิ๋ม)  

6319 

e-mail: @ thatchavee.lee@mahidol.ac.th 

e-mail : supaporn.ton@mahidol.ac.th  

 

8 ศ.คลินิก นพ. สุวัฒน เบญจพลพิทักษ                              

รักษาการแทนรองอธิการบดีฝาย

การศึกษา 

       

 

                     

 

                                                                                  

นางโสภาพรรณ สุริยะมณี (คุณลูกหวา)                                                                

6334 

e-mail:  suwat.ben@mahidol.ac.th 

e-mail : sopaphan.sur@mahidol.ac.th 

9 รศ.นพ.ธันย  สุภัทรพันธุ               

รักษาการแทนรองอธิการบดีฝาย

ทรัพยากรบุคคล 

      

 

 

 

                                                                                     

                                                                                 

น.ส.พัทยา ฉัตรทอง (คุณพัท) 

6327 

e-mail: thanya.sub@mahidol.ac.th 

e-mail : pattaya.kha@mahidol.ac.th 

 

mailto:@%20thatchavee.lee@mahidol.ac.th
mailto:supaporn.ton@mahidol.ac.th
mailto:Choakchai.mee@mahidol.ac.th
mailto:sopaphan.sur@mahidol.ac.th
mailto:thanya.sub@mahidol.ac.th
mailto:pattaya.kha@mahidol.ac.th
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ลําดับที ่ รายชื่อผูบริหาร/ตําแหนง ตําแหนง รูปและรายชื่อผูปฏิบัติงานเปนเลขานุการผูบริหาร เบอรติดตอ/อีเมลของผูบริหารและเลขานุการผูบริหาร 

10 รศ.นพ.ปรีชา สนุทรานนท                        

รักษาการแทนรองอธิการบดีฝายกิจการ

นักศึกษา 

     

 

                                                                    

                                                                              
นางไพรินทร เล็กพูนเกิด (คุณริน) 

6308 

e-mail: preecha.soo@mahidol.ac.th 

e-mail: pririn.lek@mahidol.ac.th 

11 รศ.ดร.สมภพ ประธานธุรารักษ                      

รักษาการแทนรองอธิการบดีฝายพัฒนา

คุณภาพ 

     

 

                                  

                                              
น.ส.วิภาวี สุขสวุรรณ(คุณจูน) 

6318 

e-mail: sompop.pra@mahidol.ac.th 

e-mail : wipawee.suk@mahidol.ac.th 

12 รศ.ดร.กิตติกร จามรดุสิต                          

รักษาการแทนรองอธิการบดีฝาย

สิ่งแวดลอมและการพัฒนาอยางยั่งยืน 

    

 

                                          

 

                                                                                 

                                                                                   

นายตรีเพ็ชร  อํ่าเมือง (คุณเพ็ชร) 

6316 

e-mail: kitikorn.cha@mahidol.ac.th 

e-mail : triphet.amm@mahidol.ac.th 

mailto:preecha.soo@mahidol.ac.th
mailto:sompop.pra@mahidol.ac.th
mailto:kitikorn.cha@mahidol.ac.th
mailto:triphet.amm@mahidol.ac.th
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รายช่ือผูบริหารและผูปฏิบัติงานเปนเลขานุการผูบริหารมหาวิทยาลัยมหิดล 

ลําดับที ่ รายชื่อผูบริหาร/ตําแหนง รูปผูบริหาร รูปและรายชื่อผูปฏิบัติงานเปนเลขานุการผูบริหาร เบอรติดตอ/อีเมลของผูบริหารและเลขานุการผูบริหาร 

13 นพ.สุรพร ลอยหา                                       

รักษาการแทนรองอธิการบดีฝายโครงการ

จัดตั้งวิทยาเขตอํานาจเจริญ 

       

 

                                             

 

                                                                                          

นางสุภาพร ทองพุม  (คุณจิ๋ม)  

6319 

e-mail: suraporn.loi@mahidol.ac.th 

e-mail : supaporn.ton@mahidol.ac.th 

14 อ.พญ.มนทกานติ์ โอประเสริฐสวัสดิ์                                     

รักษาการแทนรองอธิการบดีฝายโครงการ

จัดตั้งวิทยาเขตนครสวรรค 

     

 

                                  

                                            
นางสุภาพร ทองพุม  (พีจ่ิ๋ม)  

6319 

e-mail: mondhakarn.op@mahidol.ac.th 

e-mail : supaporn.ton@mahidol.ac.th 

15 รศ.ดร. ภญ. จุฑามณี สุทธิสีสงัข            

รักษาการแทนรองอธิการบดีฝายนโยบาย

และแผน 

       

 

                                           

                                                     
น.ส.นิกขนิธิ พฤฒิวนาสัณฑ (คุณนิก) 

6303 

 e-mail: chuthamanee.sut@mahidol.ac.th 

e-mail: nickniti.phr@mahidol.ac.th 

 

 * สําหรับผูชวยอธิการบดีแตละฝาย สามารถดูไดในเว็บไซตมหาวิทยาลัย ตรงหัวขอ ผูบริหารมหาวิทยาลยั https://mahidol.ac.th/th/university-executives/ 

mailto:suraporn.loi@mahidol.ac.th
mailto:supaporn.ton@mahidol.ac.th
mailto:kaset.ama@mahidol.ac.th
mailto:supaporn.ton@mahidol.ac.th
https://mahidol.ac.th/th/university-executives/
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ผูปฏิบัติงานตําแหนงอ่ืน ๆ ในหนวยเลขานุการผูบริหาร มีดังนี ้

 

1.                              2.                                          3.     

    นางสาวเขมณัฏฐ อริยชยานันต                             นางสาวพรรณ ศรีไทยพันธุ                                        นางสาวจุไรรัตน ปนแกว                                 

       เจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป                                       พนักงานธุรการ                                               พนักงานเดินเอกสาร  

   เลขานุการผูชวยอธิการบดีฝายบริหาร                  Email: pornpunt.sri@mahidol.ac.th                   Email:  jurairat.pin@mahidol.ac.th                                                            

  Email: khemanat.ari@mahidol.ac.th               

          4.     

              นายพงศกร แจงสวาง 

                 พนักงานสถานท่ี  

     Email: pongsakorn.jan@mahidol.ac.th 

mailto:pornpunt.sri@mahidol.ac.th
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บทที่ 3 

หลักเกณฑและวิธีปฏิบัต ิ

 

งานการประชุม ถือเปนภารกิจท่ีสําคัญประการหนึ่งขององคกร เนื่องจากเปนการระดมความคิด

ในการวางแผน วางนโยบาย ตลอดจนแนวปฏิบัติหรือระดมความคิด เพ่ือใหการปฏิบัติงานสําเร็จผลตาม

เปาหมาย ดังนั้น การจัดประชุมและการเขียนรายงานการประชุมท่ีกระชับรัดกุม  ครบถวน ถูกตอง ตรง

ประเด็นจะสนองใหเกิดผลสัมฤทธิ์ในการประชุมบรรลุความมุงหมายไดดีท่ีสุด 

 

3.1 หลักเกณฑการประชุมตามนโยบาย Green Office 

คําจํากัดความของ “สํานักงานสีเขียว (Green Office) หมายถึง สํานักงานและกิจกรรมตางๆ 

ภายในสํานักงานท่ีสงผลกระทบตอสิ่งแวดลอมนอยท่ีสุด โดยการใชทรัพยากรและพลังงานอยางรูคุณคา มี

แนวทางในการจัดการของเสียอยางมีประสิทธิภาพ รวมไปถึงการเลือกใชวัสดุอุปกรณ เครื่องใชสํานักงานท่ี

เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม และท่ีสําคัญจะตองปลอยกาซเรือนกระจกออกมาในปริมาณต่ํา” (คูมือการประเมิน

สํานักงานสีเขียว Green Office : 2558 หนา 8)   

หลักเกณฑสํานักงานสีเขียวนี้ใชแนวคิดเรื่องระบบการจัดการสิ่งแวดลอม ISO14001 การ

จัดการกาซเรือนกระจก การจัดซ้ือจัดหาท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม การลดของเสีย (Waste Minimization) 

การปองกันปญหาสิ่งแวดลอม (Pollution Prevention) เปนหลักในการกําหนดทิศทางการจัดการดาน

สิ่งแวดลอมภายในสํานักงานอยางเปนระบบประกอบดวยเกณฑ ท้ังหมด 7 หมวด ดังนี้  

 

หมวดท่ี 1 การบริหารจัดการองคกร (Organization Management) 

หมวดท่ี 2 การดําเนินงานสํานักงานสีเขียว (Operation of Green Office) 

หมวดท่ี 3 การใชพลังงานและทรัพยากร (Energy and Resources) 

หมวดท่ี 4 การจัดการของเสีย (Waste and wastewater Management) 

หมวดท่ี 5 สภาพแวดลอมภายในและภายนอกสํานักงาน (Indoor & Outdoor 

Environment) 

หมวดท่ี 6 การจัดซ้ือและจัดจางสีเขียว (Green Procurement) 

หมวดท่ี 7 การปรับปรุงอยางตอเนื่อง (Continual Improvement) 

 

(ศึกษาขอมูลเพ่ิมเติมไดจาก คูมือการประเมินสํานักงานสีเขียว Green Office,กรมสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอม,2558  หรือ

จาก website กรมสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม) 
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ดวยมหาวิทยาลัยมหิดล  สํานักงานอธิการบดี ไดเขารวมและประกวดสํานักงานท่ีเปนมิตรกับ

สิ่งแวดลอม : Green Office  โดยในป 2557 ไดรับรางวัลระดับดี  ไดโลเงิน และในป 2558 ไดรับรางวัล

ระดับดีเยี่ยม  ไดโลทอง  และเพ่ือเปนสวนสนับสนุนใหเปนมหาวิทยาลัยเชิงนิเวศนตอไป โดยสํานักงาน

อธิการบดี ถือไดวาเปนหนวยงานแรกและเปนหนวยงานตนแบบท่ีเริ่มดําเนินการ Green Office และยังจะ

ขยายผลการดําเนินงานออกไปสูสวนงานตาง ๆ ตามแผนการดําเนินงาน Green Office ในอนาคตอีกดวย 

และเพ่ือใหการจัดการประชุมคณะกรรมการบริหาร มหาวิทยาลัย บรรลุตามวัตถุประสงคของการลดการใช

ปริมาณกระดาษของเอกสารการประชุมในแตละครั้งลงใหเหลือรอยละ 85 จึงจัดการประชุมโดยไมใช

กระดาษซ่ึงเปนการประชุมผานระบบท่ีเรียกวา e-Meeting  และการประชุมดังกลาวยังสามารถตอบสนอง

นโยบายของผูบริหารท่ีตองการใหลดปริมาณกระดาษท่ีใชเปนเอกสารประกอบการประชุมลงอีกดวย สําหรับ

ของวางอาหารท่ีจัดประชุมตองไมหวานเปนผลไมตามฤดูกาล อาหารกลางวันเนนอาหารเพ่ือสุขภาพโดยจะ

จัดแบบบุฟเฟต หรืออาหารจานเดียวก็ไดตามความสะดวก กาแฟเครื่องดื่มเนนใหบริการตัวเองโดยจัดใหมีจุด

บริการไวในหองประชุมมุมไวมุมใดมุมหนึ่ง หามใชภาชนะโฟมบรรจุอาหารและหามนําภาชนะโฟมเขามาใน

สํานักงานอธิการบดี ดังวิธีปฏิบัติตามประกาศและนโยบาย Green Office ของมหาวิทยาลัยมหิดลซ่ึงจะอยู

ในบทถัดไปและมีประกาศในภาคผนวก ก 

 

3.2 ความหมายและหลักเกณฑการกําหนดระเบียบวาระการประชุม 

ระเบียบวาระ หมายความวา ลําดับรายงาน ท่ีกําหนดไวเสนอท่ีประชุม 

ระเบียบวาระการประชุม หมายถึง เรื่องท่ีนํามาปรึกษาหารือกันในท่ีประชุม โดยเรียงหัวเรื่อง

ตามลําดับความสําคัญ หรือความสนใจเรื่องท่ีจะประชุม โดยมีรูปแบบของระเบียบวาระการประชุม 

ดังตอไปนี้ 

รายงานการประชุม ตามคําอธิบาย ของระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยงานสารบรรณ 

พ.ศ.2526 ขอ 1.9 อธิบายวา ขอความ ใหบันทึกขอความท่ีประชุมโดยเริ่มดวยประธานกลาวเปดประชุม และ

เรื่องท่ีประชุม กับมติท่ีประชุมหรือขอสรุปของท่ีประชุมในแตละเรื่องประกอบดวย ดังนี้ (สมิต สัชฌุกร 

2547:104 -105) 

ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องท่ีประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ โดยประธานอาจแจงใหท่ีประชุมทราบถึงเหตุผลท่ีจัด

ประชุมข้ึน หรือมีเรื่องอ่ืนใดท่ีเห็นวาเปนประโยชนและท่ีประชุมควรรับทราบ เชน เรื่อง

การตรวจประเมินประจําป หรือแนะนําบุคลากรใหมท่ีเขามาทํางาน 

ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องสืบเนื่อง หนังสือเวียนสํานักนายกรัฐมนตรีใหใชคําวา “เรื่องแจงเพ่ือทราบ” ไดแก 

เรื่องท่ีคางการพิจารณาจากการประชุมครั้งท่ีแลว ซ่ึงอาจมีสาเหตุจากการเลื่อนการประชุม

มาเปนครั้งนี้ หรือเปนเรื่องท่ีมีผูไดรับมอบหมายจากท่ีประชุมใหไปดําเนินการ และนํามา

รายงานตอท่ีประชุมในครั้งนี้ 

ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งท่ีแลว ซ่ึงควรจะตองระบุวาเปนรายงานการประชุมครั้ง

ท่ีเทาไร ระบุ วัน เดือน ป ท่ีประชุม การรับรองรายงานการประชุมนั้น ปกติจะสงราง
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รายงานการประชุมใหกรรมการหรือสมาชิกในท่ีประชุมไดทบทวนลวงหนากอน หาก

กรรมการหรือสมาชิกพบวามีสิ่งใดซ่ึงมิไดเปนไปตามขอตกลงของท่ีประชุมครั้งท่ีแลว ก็

สามารถทักทวงเพ่ือแกไขได แตมิใชการนําเรื่องท่ีตกลงกันแลวมาอภิปรายใหม 

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา ไดแก เรื่องท่ีเปนหัวขอสําคัญท่ีตองจัดใหมีการประชุมข้ึน เชน   

การแตงตั้งคณะกรรมการประชุมวิชาการนานาชาติ ประจําป 2559 

ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องอ่ืน ๆ (ถามี) บางครั้งอาจมีเรื่องท่ีกรรมการ หรือสมาชิกตองการแจงใหท่ีประชุมทราบ 

โดยไมเก่ียวของกับวัตถุประสงคของการประชุม หรืออาจจะเปนเรื่องท่ีไมสามารถบรรจุใน

ระเบียบวาระการประชุมไดทัน ก็จะนํามาเสนอในวาระเรื่องอ่ืน ๆ นี้ 

 

หลักเกณฑในการกําหนดระเบียบวาระการประชุมนั้นเปนหลักเกณฑท่ีผูปฏิบัติสืบตอกันมาคือ

การจัดลําดับวาระการประชุมโดยเกณฑการเสนอวาระเขาประชุมตามลําดับกอน และหลัง และลําดับ

ความสําคัญของวาระหากเปนวาระเรงดวนใหจัดลําดับแรก หรือ วาระอ่ืน ๆ ตามลําดับตอไป การเสนอวาระ

การประชุมจะมาจากการท่ีเลขานุการผูบริหารเสนอแบบฟอรม “ใบเสนอระเบียบวาระการประชุม” 

รายละเอียด ตามภาคผนวก ก  โดยวาระตาง ๆ จะถูกพิจารณาจาก รองอธิการบดีฝายฯท่ีเก่ียวของเปนผู

เสนอวาระการประชุมเขียนใสแบบฟอรมดังท่ีกลาวมาแลว เลขานุการผูบริหารท่ีรับผิดชอบเวียนเสนอวาระ

การประชุมเปนผูรวมรวมวาระแลวจัดสงใหผูรับผิดชอบท่ีเปนเลขาท่ีประชุมฯ นําไปจัดทําระเบียบวาระตอไป 

เพ่ือเสนอใหรองอธิการบดีฝายบริหารพิจารณารับทราบซ่ึงระเบียบวาระการประชุมดังกลาวท่ีบรรจุอาจมี

รูปแบบท่ีปรับเปลี่ยนใหเขากับการประชุมชนิดนั้นๆ โดยรายละเอียดและข้ันตอนการปฏิบัติจะอยูในบทถัดไป 

3.3 หลักเกณฑการเขียนรายงานการประชุม 

หลักเกณฑการเขียนรายงานการประชุม ใชตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยงาน     

สารบรรณ พ.ศ. 2526 ฉบับแกไข พ.ศ.2539 ขอ 1.9 และ ขอ 25 เพ่ือความถูกตองเปนไปตามระเบียบของ

ทางราชการ 

ในการศึกษาการจดรายงานการประชุมครั้งนี้ ใชหลักเกณฑการจดรายงานการประชุม ตาม

ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 แกไขเพ่ิมเติมในขอ 25 ไดใหความหมายคําวา 

“รายงานการประชุม” ไววา การบันทึกความคิดเห็นของผูมาประชุมผูเขารวมประชุม และมติของท่ีประชุมไว

เปนหลักฐาน ดังนั้นเม่ือมีการประชุมจึงเปนหนาท่ีของฝายเลขานุการท่ีจะตองรับผิดชอบจัดทํารายงานการ

ประชุม 

 ความหมายและความสําคัญของรายงานและรายงานการประชุม 

ความหมายของรายงานนี้ไดมีผูใหความหมายของคําวา “รายงาน” ไวหลายความหมาย

ดวยกัน อาทิเชน  
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วาณี ฐาปนวงศศานติ (2539 :98) กลาววารายงาน หมายถึง กิจกรรมในการศึกษาท่ีนับเปน

การประเมินผล การศึกษาสวนหนึ่ง มีหลาบแบบเชน การทดลอง การสํารวจ หรือวิธีการอ่ืนๆ ท่ีผูสอนจะ

กําหนดใหนักศึกษาทํา อาจเปนรายงานบุคคล หรือกลุม ท้ังนี้แลวแตลักษณะวิชา และผลของรายงานจะตอง

เขียนตามแบบท่ีสถาบันนั้นกําหนด 

พูลสุข เอกไทยเจริญ( 2551:2) กลาววารายงาน หมายถึง (report) เปนเอกสารทางวิชาการ

ท่ีนักศึกษารวบรวมและเรียบเรียงข้ึนจากการศึกษาคนควาเรื่องใดเรื่องหนึ่งเพ่ือใหเสริมความรูและทักษะใน

รายวิชาท่ีกําลังศึกษาอยู  

บุปผา สุดสวัสดิ์ (2524 :64) กลาววา รายงาน หมายถึง การศึกษาคนควาเก่ียวกับเรื่องใด

เรื่องหนึ่ง เพ่ือใหไดขอมูลท่ีถูกตอง แลวนําขอมูลนั้นมาเรียบเรียงข้ึนใหม อยางมีระเบียบแบบแผน มีเนื้อหา

ตอเนื่อง และสมบูรณ ถือเปนสวนหนึ่งของการประเมิลผลดวยจากคําจํากัดความ หรือความหมายดังกลาว 

ความสําคัญของรายงาน คือ  การนําเสนอรายละเอียดตาง ๆ เก่ียวกับการดําเนินงานของ

บุคคลของหนวยงาน  ซ่ึงมีความสําคัญในการบริหารงานท้ังในหนวยงานราชการและธุรกิจเอกชน  เพราะ

รายงานจะบรรจุขอมูลพ้ืนฐานท่ีชวยใหบุคลากรของหนวยงานทราบนโยบาย  เปาหมาย  ผลการ

ปฏิบัติงาน  ปญหาอุปสรรคตาง ๆ ในการดําเนินงาน จากท่ีนําเสนอไวในรายงาน แลวนําขอมูลเหลานั้นมาใช

ประกอบการตัดสินใจในการปรับทิศทาง นโยบาย และเปาหมายการดําเนินงานในอนาคต  ซ่ึงการเขียน

รายงานนอกจากความสําคัญตามท่ีไดกลาวขางตนแลวยังมีจุดมุงหมายตอผูปฏิบัติงาน  คือ 

1. เพ่ือฝกฝนใหผูปฏิบัติงานมีนิสัยรักการเขียนและรักในงานท่ีปฏิบัติ 

2. เพ่ือสงเสริมใหผูปฏิบัติงานมีความรู มีความคิดริเริ่ม รูจักแสดงความคิดอยางมีเหตุผล 

3. เพ่ือฝกใหมีความรูความสามารถในการวิเคราะหเรื่องราวตาง ๆ อยางถูกตอง 

4. เพ่ือสงเสริมและฝกฝนใหเกิดทักษะทางภาษา 

 

 ประเภทของรายงานตางๆ 

1. รายงานความกาวหนาและผลสําเร็จของงาน ไดแก รายงานความกาวหนาหรือผลสําเร็จ

ของโครงการตางๆ ท่ีทําการประเมินเปนระยะ ๆ หรือ รายงานการศึกษา วิเคราะหขอมูล 

วิเคราะหสถิติในรูปแบบขอมูลเชิงปริมาณ จากกลุมผูปฏิบัติงาน 

2. รายงานขอเท็จจริง  คือ เปนรายงานขอเท็จจริงหรือขอคิดเห็นของบุคคลเก่ียวกับ

เหตุการณความเคลื่อนไหวของบุคคลสําคัญ หรือสถานการณอยางใดอยางหนึ่ง 

3. รายงานทางวิชาการ เปนรายงานท่ีไดจากการศึกษาคนควาวิจัย รวบรวมสรุปผลทางสถิติ 

การการแสนอแนะอภิปรายผล หรือ รายงานประกอบการแสดงนิทรรศการ 
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4. รายงานผลการประชุมสัมมนา เปนการรายงานผลบทสรุปในการเขาประชุมสัมมนาของ

หนวยงานหรือองคกร รวมท้ังการเขารวมพัฒนาบุคลากร วิชาการ การบริหารจัดการ 

และการพัฒนาระบบงาน เปนตน 

5. รายงานการประชุม เปนการรายงานผลการประชุมท่ีไดรับมอบหมาย ใหเขารวมการ

ประชุม เพ่ือสรุปผลตามระเบียบวาระการประชุม ตามประเด็นสําคัญๆ ท่ีเก่ียวของกับ

หนวยงานสรุปประเด็นตางๆ และมติ ท่ีประชุมเพ่ือเสนอผูบั งคับบัญชารับทราบ 

ตามลําดับ 

 

รายงานการประชุม เปนคํานามแปลวา รายละเอียดหรือสาระของการประชุมท่ีจดไวเปน

ทางการ (พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 , 2546 : 953) เปนการบันทึกเรื่องราวตางๆ ท่ีองค

ประชุมกลาวถึงตั้งแตเริ่มประชุมจนสิ้นสุดการประชุม และนํารายงานนี้เสนอใหท่ีประชุมเพ่ือรับรองในการ

ประชุมครั้งตอไป 

ท่ีจะกลาวตอไปนี้เปนรายงานประเภท “รายงานการประชุม”ซ่ึงเปนการจัดทํารายงานท่ี

ประชุมคณะกรรมการบริหาร มหาวิทยาลัยมหิดล หรือ เปนการประชุมแบบอ่ืน ๆ  หรือการประชุมในกรณีท่ี

ไดรับมอบหมายใหเขาไปประชุมแทน หรือ ตองเขารวมประชุมพรอมกับผูบริหาร หรือการไดรับมอบหมายให

เปนเลขาท่ีประชุมตางๆ ภายหลังจากการประชุมทุกครั้งจะตองทําสรุปรายงานการประชุมเพ่ือเสนอให

ผูบังคับบัญชาหรือผูบริหารรับทราบการสั่งการในดานตาง ๆ หรือการมอบหมายงานใหนําไปปฏิบัติตอไปตาม

มติท่ีประชุม ซ่ึงหลักการสรุปผลการประชุมท่ีดีนั้น มีหลักการเขียนท่ีงายและสามารถปฏิบัติได และพึงยึดถือ

ปฏิบัติได ดังนี้ 

1. สรุปผลการประชุมเฉพาะใจความสําคัญ โดยไมจําเปนตองจดทุกคําพูด หากเปนการ

ประชุมท่ีสําคัญๆ อาจตองจดอยางละเอียดใหครอบคลุม จดทุกขอความ/ถอยคําท่ีผูประชุมเสนอใหพิจารณา 

แตไมตองจดอยางละเอียด หรือจดความเห็นท่ีผูประชุมเสนอท้ังหมด 

2. ควรใชถอยคํา สํานวนแบบยอความ ใหไดใจความท่ีสมบูรณ ไมควรใชคําพูดท่ีฟุมเฟอย 

หรือสํานวนโวหารท่ีสื่อความหมายไปในทางใดทางหนึ่งไมตรงตามวัตถุประสงคท่ีประชุม 

3. ควรใชภาษาใหถูกตอง ชัดเจน ท่ีสามารถสื่อความหมายใหผูรับสารหรือมติในท่ีประชุม เพ่ือ

นําไปปฏิบัติตามมติท่ีประชุมได โดยบันทึกอยางกะทัดรัด เฉพาะใจความสําคัญของเหตุผลและมติของท่ี

ประชุม 

4. ไมควรจดคําพูดโตตอบของผูเขารวมประชุม หรือคําพูดท่ีเปนรายละเอียดปลีกยอยมาก

เกินไป ยกเวนเปนการบันทึกอยางละเอียดท่ีตองการขอมูลท่ีมีรายละเอียดมาก 
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5. ผูจดบันทึกรายงานการประชุมตองตั้งใจฟงการประชุมอยางมีสมาธิเพ่ือจะทําใหเขียน

รายงานการประชุมไดอยางถูกตองครบถวนตามมติ และตามความเปนจริง 

6. การเขียนรายงานการประชุม ควรเขียนเรียงลําดับวาระประชุมครั้งนั้น ๆ โดยเขียนหัวเรื่อง

หรือปญหาในแตละวาระพรอมท้ังมติของท่ีประชุมในเรื่องนั้นๆ ดวย 

7. ควรแยกประเด็นสําคัญของผูท่ีประชุมเสนอมาใหอานเขาใจงาย ไมสับสน 

8. ถาขอมูลเปนตัวเลข จํานวนเงิน สถิติ ควรเขียนใหถูกตอง ชัดเจน เรียงเปนลําดับ ท่ี

สามารถสื่อความหมายไดงาย และตรวจสอบขอมูลตัวเลขปองกันความผิดพลาดได 
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บทท่ี 4 

เทคนิคการปฏิบัติงาน/ข้ันตอนการปฏิบัติงาน 

 

4.1 การจัดการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยมหิดล 

 การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยมหิดล ถือวามีความสําคัญตอองคกรเปนอยางมาก 

เนื่องจากเปนการประชุมของ อธิการบดี รองอธิการบดีฝายตางๆ ซ่ึงท่ีประชุมจะระดม แนวคิด วิธีการ เพ่ือ

เสนอขอคิดเห็นตาง ๆ เพ่ือหาแนวทาง แนวปฏิบัติ และมีมติเห็นชอบรวมกันนําไปเสนอท่ีประชุมคณบดี หรือท่ี

ประชุมสภามหาวิทยาลัยในลําดับตอไป ซ่ึงประเด็นหรือหัวขอของการประชุมมาจากผูบริหารเองโดยเฉพาะ 

อธิการบดี หรือรองอธิการบดีฝายตาง ๆ เปนผูนําเสนอประเด็นนั้น ๆ ในท่ีประชุมซ่ึงการประชุมท่ีเกิดข้ึนนี้เปน

การประชุมท่ีคณะกรรมการบริหารเห็นชอบเปนเอกฉันทและเสนอแนวทางปฏิบัติท่ีสามารถนําไปปฏิบัติไดจริง 

ถูกตองตามระเบียบขอบังคับและไมขัดตอระเบียบตาง ๆ ของมหาวิทยาลัย  

รายงานการประชุมมีความสําคัญตอการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยมหิดลอยาง

มาก เนื่องจากหากเขียนรายงานการประชุมท่ีมีความหมายหรือผิดไปจากเนื้อหาท่ีอภิปราย จะสงผลตอการ

นําไปปฏิบัติเนื่องจากบางครั้งท่ีประชุมอาจจะมีองคประกอบไมครบองคประชุมและบางครั้งตองอาศัยเสียงขาง

มากในการสนับสนุน และตองการใหผูมีอํานาจซ่ึงเปนประธานในท่ีประชุมเปนผูชี้ขาด มีมติเห็นชอบเปนเอก

ฉันท ดังนั้นรายงานการประชุมจึงเปนองคประกอบท่ีสําคัญใชเปนหลักฐานอางอิง ยืนยัน หรือตรวจสอบไดใน

ภายหลัง ซ่ึงรายงานการประชุมจะมีผลสมบูรณก็ตอเม่ือมีการรับรองรายงานการประชุมเปนท่ีเรียบรอยแลว 

 โดยการประชุมฯ ท่ีจัดข้ึนนี้จะเกิดข้ึนไดจาก 3 ข้ันตอนในการจัดการประชุม มีดังนี้  

1. ข้ันตอนเตรียมการประชุมจัดทําระเบียบวาระการประชุม 

2. ข้ันตอนการประชุม 

3. ข้ันตอนการทํามติท่ีประชุม 

สําหรับเทคนิคการปฏิบัติการจัดการประชุมนั้นเปนเทคนิคท่ีใชเปนการเฉพาะ คือ เรื่องการ

ประสานงาน การอํานวยความสะดวก ประสานงานเก่ียวกับเอกสารประกอบการประชุม ติดตอผูท่ีจะชี้แจง

หรือ ผูรายงานท่ีประชุมตามระเบียบวาระการประชุม มารยาทในการประสานงานของผูประสานงานตองมี

สัมมาคารวะโดยจะตองประสานเรื่องของเวลาใหชัดเจนสําหรับผูเสนอตองใหพรอมตามเวลานัดหมายมา

เตรียมตัวกอนถึงวาระการประชุม สถานท่ีประชุม หองประชุมจะตองเพียงพอ มีความเหมาะสมสําหรับใช

ประชุมและผูเขารวมประชุม โดยการจัดการประชุมท่ีเกิดข้ึนจะตองตอบสนองนโยบาย Green Office คือ

สํานักงานท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม รูปแบบของการจัดการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย เสมือน

เปนหนวยงานตนแบบของสํานักงานอธิการบดีในการจัดการประชุมอีกดวย เพ่ือใหเห็นภาพรวมของการจัด

ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยตาม Flow Chart ข้ันตอนการปฏิบัติงานการประชุมคณะกรรมการ

บริหาร มหาวิทยาลัยมหิดล โดยอธิบายข้ันตอนและวิธีปฏิบัติตามลําดับได ดังตอไปนี้  
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Flow Chart ขั้นตอนการปฏิบตัิงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร มหาวิทยาลัยมหิดล 



27 

 

 

4.2 การเวียนแจงเสนอวาระการประชุม ดังนี้ 

 ผูปฏิบัติงานเปนเลขาท่ีประชุมสอบถามเลขานุการผูบริหารทุกทานเก่ียวกับวาระท่ีจะเสนอในท่ี

ประชุม (เลขานุการผูบริหารจะเวียนแบบฟอรมและรวบรวมระเบียบวาระการประชุมใหผูรับผิดชอบตอไป) และ

สามารถรับใบเสนอระเบียบวาระ(ตัวอยางใบเสนอวาระ ดังภาคผนวก)ไดจากเลขานุการผูบริหาร โดยให

สอบถามวาวาระท่ีเสนอนั้น ๆ มีเอกสารประกอบการประชุมหรือไม ปฏิบัติไดดังนี้ 

- หากมีเอกสาร ใหสําเนาเอกสารจํานวน 4 ชุด (เพ่ือเก็บไวให อ.โชคชัย (รองอธิการบดี)        

คุณชัยโรจน (หัวหนางานเลขานุการกิจฯ) และ สําเนาสํารองไว 2 ชุด)  

- ขอไฟล PDF เอกสารประกอบการประชุมของวาระนั้น ๆ ดวย โดยใหสงไฟลเอกสาร

ประกอบการประชุมท่ีเปน PDF เขาอีเมลผูปฏิบัติงาน หากมีแตเอกสาร ไมมีไฟล PDF ให

สแกนเอกสารนั้น (สแกนไดท่ีเครื่องสแกนหนาหองอธิการบดี นํา USD .Flash Drive ไป

เซฟไฟล PDF เก็บไวดวย) 

หมายเหตุ : ในบางครั้งอาจมีเจาหนาท่ีจากกอง/ศูนยตางๆ โทรศัพทประสานแจงวา จะนําวาระ

เขาท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารฯ กับผูปฏิบัติงานโดยตรง ใหสอบถามวา “วาระท่ี

แจงมานี้ อาจารย (รองอธิการบดีท่ีกํากับดูแลกอง/ศูนยนั้นๆ) ทราบแลวหรือยังวาจะมี

วาระเขาประชุมคณะกรรมการบริหารฯ”    

      - กรณี อาจารย (รองอธิการบดีท่ีกํากับดูแลกอง/ศูนยนั้นๆ)  ทราบแลววาจะมีวาระเขาท่ี

ประชุมฯ จึงบรรจุวาระนั้นได และหากมีเอกสารประกอบการประชุม ใหขอเปนเอกสาร 

4 ชุด (เพ่ือเก็บไวให   อ.โชคชัย (รองอธิการบดี) คุณชัยโรจน (หัวหนางานเลขานุการ

กิจฯ) และ สําเนาสํารองไว 2 ชุด  และขอไฟล PDF เอกสารประกอบการประชุมของ

วาระนั้น ๆ ดวย โดยใหสงไฟลเอกสารประกอบการประชุมท่ีเปน PDF เขาอีเมล

ผูปฏิบัติงานโดยตรง 

      - กรณี อาจารย (รองอธิการบดีท่ีกํากับดูแลกอง/ศูนยนั้นๆ) ยังไมทราบ ใหเจาหนาท่ี

กอง/ศูนย ทําหนังสือแจงอาจารย หรือใหติดตอเลขานุการผูบริหารตอไปเพ่ือจะได

ประสานงานและเตรียมการบรรจุวาระตอไป  

 

4.3 การบรรจุวาระการประชุมระบบ e-Meeting 

        การบรรจวุาระการประชุมจะเปนการลําดับระเบียบวาระการประชุมแบบ e - Meeting ดังนี้ 

1. พิมพระเบียบวาระการประชุม (แบบฟอรมศึกษาไดท่ีภาคผนวก) โดยตรวจสอบวาเปนการประชุม

ครั้งท่ี  วันท่ี  เวลา  ใหถูกตองกอนปริ๊นททุกครั้ง 
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 - การจัดระเบียบวาระการประชุมในอดีต เรียงตามลําดับตําแหนงผูบริหาร ดังนี้ 

1. ศ.คลินิก นพ. อุดม คชินทร   อธิการบดี   

2. ศ.นพ.บรรจง มไหสวรยิะ  รองอธิการบดี 

3. ศ.คลินิก นพ. โชคชัย เมธีไตรรัตน รองอธิการบดีฝายบริหาร 

4. ศ.ดร.ศันสนีย ไชยโรจน   รองอธิการบดีฝายวิจัยและวิเทศสัมพันธ 

5. รศ.นพ.ประดิษฐ สมประกิจ  รองอธิการบดีฝายการคลังและแผนงาน 

6. รศ.นพ.ปรีชา สนุทรานันท  รองอธิการบดีฝายกิจการนักศึกษาและศิษยเกาสัมพันธ 

7. รศ.ดร.ภก.สมภพ ประธานธุรารักษ รองอธิการบดีฝายพัฒนาคุณภาพ 

8. รศ.ดร.กิติกร จามรดุสิต  รองอธิการบดีฝายสิ่งแวดลอมและการพัฒนาอยางยั่งยืน 

9. ผศ.เชิญโชค ศรขวัญ   รองอธิการบดีฝายวิทยาเขตกาญจนบุรี 

10. รศ.นพ.สุวัฒน เบญจพลพิทักษ  รองอธิการบดีฝายการศึกษา 

11. รศ.นพ.ธันย สุภัทรพันธุ  รองอธิการบดีฝายทรัพยากรบุคคล 

12. นพ.หรรษา แตศิริ  รองอธิการบดีฝายโครงการจัดตั้งวิทยาเขตอํานาจเจริญ 

13. นพ.เกษตร อมันตกุล   รองอธิการบดีฝายโครงการจัดตั้งวิทยาเขตนครสวรรค 

14. อาจารย ดร.บุญนิตย มัธยมจันทร       รองอธิการบดีฝายสารสนเทศ 

 

หมายเหตุ : หากผูบริหารมีระเบียบวาระมากกวาหนึ่งเรื่อง ควรจัดใหอยูในลําดับใกลกัน 

-  เม่ือพิมพระเบียบวาระการประชุมเรียบรอยแลว เสนอหัวหนา เพ่ือตรวจแกไข  

-  เม่ือหัวหนางานฯ ตรวจแกไขแลว ปริ๊นทระเบียบวาระการประชุมใหคุณโสภาพรรณ 

(เลขานุการรองอธิการบดีฝายบริหาร) เพ่ือเสนอรองอธิการบดีฝายบริหารพิจารณากอน 

พรอมแนบเอกสารประกอบการประชุมเสนอใหพิจารณาดวย 

2. เม่ือเสนอรองอธิการบดีฝายบริหารตรวจสอบและแกไขระเบียบวาระเรียบรอยแลว หากไมมีวาระการ

ประชุมเพ่ิมเติม ใหสงเฉพาะไฟล “ระเบียบวาระการประชุม” ใหผูบริหารทุกทานและเลขานุการ

ผูบริหารทุกคนเพ่ือผูบริหารจะไดทราบระเบียบวาระในเบื้องตนกอน โดยเขียนชื่อเรื่องในอีเมลวา 

“(ราง) วาระการประชุมทีมครั้งท่ี ........../ 2559” กอนท่ีจะจัดทําเปน PDF  

3. พิมพระเบียบวาระลงในไฟล “ใบปะหนาวาระ”  

4. ปริ๊นทหนาปก ลงในกระดาษสี (ขอไดท่ีคุณวรกัญญา ชั้น 5 โทร.6317)         

5. ปริ๊นทเอกสารในไฟล “วาระทีม” และ “ใบปะหนาวาระ”   

 

ปริ๊นทเก็บไว 4 ชุด ให  รองอธิการบด ี 

หน.งานฯ และสํารองไว  2 ชุด  
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4.4 วิธีจัดทําระเบียบวาระการประชุม เปน PDF (แบบฟอรม ภาคผนวก) 

1. ไฟล ใบปะหนาระเบียบวาระการประชุม ตรงหัวขอ “สาระสําคัญ” หากมีเนื้อหาจากตนฉบับโดย ยอ 

(เนื้อหาท่ีผูสงวาระ จัดทําสาระสําคัญโดยยอ) ใหใสเนื้อหาลงไป (เนื้อหาสวนนี้ จะมาจากเอกสาร

ประกอบการประชุมท่ีเลขานุการผูบริหาร/เจาหนาท่ีกอง/ศูนยท่ีสงเรื่องเขามา) ถาไมมีเนื้อหาสําคัญ

โดยยอ แตเปนเอกสารประกอบการประชุม ใหพิมพขอความเปนตัวอักษรสีน้ําเงินตัวหนา ตรงหัวขอ 

สาระสําคัญวา “คลิก เพ่ือเขาสูเอกสารประกอบการประชุม” 

    ถาไมมีเนื้อหาสาระสําคัญโดยยอ / เอกสารประกอบการประชุม ใหทําเครื่องหมาย – ไว  

2. แปลงไฟล เอกสารท้ังหมด จาก Word เปน PDF (วาระการประชุม ใบปะหนาวาระ เอกสาร

ประกอบการประชุม) โดย กดคําสั่ง “พิมพ” (รูปเครื่องปริ๊นท) เม่ือปรากฏหนาตาง การพิมพ ตรง

หัวขอ “ชื่อ” ให เลือก  “do PDF v7” กด “ตกลง” จากนั้นจะปรากฏหนาตาง do PDF  ตรง 

Browse ใหเลือก บันทึกไฟลท่ี Desktop กด Save และ กด OK  

3. เขาโปรแกรม Adobe Acrobat 9 Pro Extended   

4. เลือก Create -> Merge Files into a Single PDF -> Add Files –> Add Files เลือกไฟล PDF 

หนา desktop  ท่ีบันทึกไวตามขอ 1 เลือก Combine Files ดานลาง  จะปรากฏหนาตางไฟลท่ีได 

Combine ไฟลไว จากนั้นจะเปนวิธีการทํา Link และ Bookmark ใหกับไฟลท่ีได Combine ไว 

 

4.5 การดําเนินการประชุมระบบ e-Meeting (ใช Note book) 

4.5.1 วิธีการทํา Link ในไฟล PDF  

1. จากไฟลท่ีได Combine ไว ตามขอ 3 (ตามหัวขอ 4.3 ) เปดไฟลนั้นข้ึนมาแลวคลิกขวา 

เลือก Advanced Editing จะปรากฏกลองเครื่องมือ คลิกรูป ลูกโซ (สีเทา)  

2. ไปท่ีหนาระเบียบวาระการประชุม ใหลากเมาสคลุมขอความตรงระเบียบวาระท่ี 1 จะ

ปรากฏหนาตาง Create Link จากนั้นกด Next จะปรากฏหนาตาง Create Go To View 

ใหเลื่อนไปยังหนาท่ีตองการจะใหเชื่อมโยงถึง เชน หนาใบปะหนาวาระท่ี 1 จากนั้น กด 

“Set Link 

3. กด OK ตรงกลองเครื่อง Advanced Editing อยูดานซายมือรูปลูกโซ   

4. คลิก เครื่องหมาย เมาส สีดํา ท่ีอยูขางๆรูปมือสีขาว (แถบเครื่องมือบรรทัดท่ี 2)  

5. ทําขอ 5 – 8 จนครบทุกวาระ 

                 หมายเหตุ : หากวาระ มีเอกสารประกอบการประชุม ตรงหัวขอ “สาระสําคัญ” ในใบปะหนา 

วาระ ใหพิมพขอความเปนตัวอักษรสีน้ําเงินตัวหนาวา “คลิก เพ่ือเขาสูเอกสาร

ประกอบการประชุม” จากนั้นทําตามขอ 5 - 8 ขางตน  
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6. หนาสุดทายของเอกสารประกอบการประชุม ใหพิมพดานลางเอกสารวา “ คลิก เพ่ือกลับไปยัง

ระเบียบวาระการประชุม” โดยใชตัวอักษรสีน้ําเงิน   วิธีพิมพขอความ คลิกท่ีเมนู Tools > 

Typewriter > จะข้ึนเคอเซอรใหพิมพขอความ     จากนั้นทํา Link ตามขอ 5 – 8 (ทําแบบนี้

ทุกหนาสุดทายของเอกสารประกอบการประชุม) 

4.5.2 วิธีการทํา Bookmark  

1. แถบเมนู เลือก “Document” เลือก “Add Bookmark” จะปรากฏแถบ Bookmark                 

ดานซายมือ เปนรูปเอกสารข้ึนวา “Untitled”  

2. ใหเปลี่ยนชื่อ “Untitled” ตามหัวขอแตละหนา เชน หนาระเบียบวาระการประชุม ใหพิมพชื่อ 

Bookmark วา “ระเบียบวาระการประชุม” หนาระเบียบวาระท่ี 1.1 ใหพิมพชื่อ Bookmark 

วา “ระเบยีบวาระท่ี 1.1” หนาเอกสารประกอบการประชุม ใหพิมพชื่อ Bookmark วา 

“เอกสารประกอบการประชุม” หรือ พิมพชื่อตามหัวขอเอกสารประกอบการประชุมนั้นๆ ตาม

ความเหมาะสม 

3. ทําแบบนี้ไปเรื่อยๆ จนครบทุกหนา  

เม่ือจัดทําไฟล PDF เรียบรอยแลว ใหจัดสงเขาอีเมลผูบริหาร หัวหนางาน และเลขานุการ

ผูบริหาร โดยจัดสงไฟล PDF ผานระบบ NAS-OP  

4.5.3 วิธีการสงไฟล PDF เขาอีเมล อาจารยและพ่ีๆ เลขา ผานระบบ NAS-OP 

1. เขาเว็บไซต nas-op.mahidol.ac.th จะปรากฏหนาตางใหล็อคอินเขาสูระบบ (Username 

& Password เหมือนการเขา Wifi มหาวิทยาลัย สามารถเขาไดท้ังท่ีมหาวิทยาลัยและท่ีบาน) 

ดังรูป 
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2. เม่ือล็อคอินเขาสูระบบแลว จะปรากฏหนาตางข้ึนมา ใหคลิกท่ี File Station (ไอคอนสีสม) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. เม่ือคลิกตามขอ 2 แลวจะปรากฏหนาตางข้ึนมา ใหคลิกท่ี โฟลเดอร Home สีเหลืองดาน

ซายมือ จากนั้นใหคลิกอัพโหลดไฟล PDF ท่ีเราไดทําไว โดยคลิกท่ีรูป ลูกศรหัวชี้ข้ึน  
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4. จากนั้นจะปรากฏหนาตางดังภาพข้ึนมา ให เลือกไฟล PDF ท่ีไดจัดทําไว จากนั้นคลิก 

Overwrite the files  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. จากนั้นจะปรากฏไฟล PDF ท่ีอัพโหลด ใหคลิกขวาท่ีไฟล PDF  เลือก Share -> Via E-mail   
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6. จากนั้นจะปรากฏหนาตาง Share   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตรงชอง To : ใหใสอีเมลผูบริหาร อีเมลเลขานุการผูบริหาร อีเมลหัวหนา และอีเมลตัวเอง ตรงชอง 

Subject: ใหใสขอความวา “ขอสงไฟลประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งท่ี ..../ 2559 วันท่ี ....... 

มีนาคม 2559” 

ตรงชอง Message ใหใสขอความวา “เรียน คณะกรรมการบริหารทุกทาน ฝายเลขานุการท่ีประชุม

คณะกรรมการบริหาร มหาวิทยาลัยมหิดล ขอสงไฟลเอกสาร (PDF) การประชุมคณะกรรมการบริหารฯ ครั้งท่ี 

............/ ๒๕๕๙ มายังทุกทานเพ่ือพิจารณาตามท่ีแนบมาพรอมนี้ ดวยความเคารพยิ่ง ชื่อ – นามสกุลเจาหนาท่ี

บริหารงานท่ัวไปงานเลขานุการกิจฯ  

จากนั้นตรวจสอบความเรียบรอยแลว และกด Share Now  

4.5.4 วิธีการสงไฟล PDF เขาอีเมล ผูบริหาร หัวหนางาน และเลขานุการผูบริหารใหเขียน

ขอความ ดังนี้ 

1. ชื่อเรื่องสงอีเมล คือ “ขอสงไฟลประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งท่ี ......../ 

2559   วันท่ี ........ มีนาคม 2559”  

2. ขอความท่ีสง คือ  
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เรียน คณะกรรมการบริหารทุกทาน 

ฝายเลขานุการท่ีประชุมคณะกรรมการบริหาร มหาวิทยาลัยมหิดล ขอสงไฟลเอกสาร (PDF)                                              

การประชุมคณะกรรมการบริหารฯ ครั้งท่ี ........../ ๒๕๕๙ มายังทุกทานเพ่ือพิจารณาตามท่ีแนบมาพรอมนี้  

ดวยความเคารพยิ่ง  

ชื่อ – นามสกุล  

เจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป 

งานเลขานุการกิจฯ 

3. แนบไฟล PDF ท่ีไดจัดทําเรียบรอยแลว  

4. e–mail มีดังนี้ 

 

4.1 ตัวอยางการสง E-mail ถึงผูบริหาร (ชื่อ ดอท นามสกุล) ดังตอไปนี้ 

udom.kac@mahidol.ac.th          (ศ.คลินิก นพ. อุดม คชินทร อธิการบดี)   

banchong.mah@mahidol.ac.th   (ศ.นพ.บรรจง มไหสวริยะ รองอธิการบดี)  

Choakchai.mee@mahidol.ac.th   (ศ.คลินิก นพ. โชคชัย เมธีไตรรัตน รองอธิการบดีฝายบริหาร)  

sansanee.cha@mahidol.ac.th     (ศ.ดร.ศันสนีย ไชยโรจน รองอธิการบดีฝายวิจัยและวิเทศสัมพันธ)  

pradit.som@mahidol.ac.th         (รศ.นพ.ประดิษฐ สมประกิจ รองอธิการบดีฝายการคลังและแผนงาน)  

preecha.soo@mahidol.ac.th       (รศ.นพ.ปรีชา สุนทรานันท รองอธิการบดีฝายกิจการนักศึกษาและศิษย

เกาสัมพันธ)  

sompop.pra@mahidol.ac.th       (รศ.ดร.ภก.สมภพ ประธานธุรารักษ รองอธิการบดีฝายพัฒนาคุณภาพ) 

kitikorn.cha@mahidol.ac.th        (รศ.ดร.กิติกร จามรดุสิต รองอธิการบดีฝายสิ่งแวดลอมและการพัฒนา

อยางยั่งยืน) 

chernchok.soa@mahidol.ac.th    (ผศ.เชิญโชค ศรขวัญ รองอธิการบดีฝายวิทยาเขตกาญจนบุรี)  

suwat.ben@mahidol.ac.th          (ศ.คลินิก นพ.สุวัฒน เบญจพลพิทักษ รองอธิการบดีฝายการศึกษา)  

thanya.sub@mahidol.ac.th         (รศ.นพ.ธันย สุภัทรพันธุ รองอธิการบดีฝายทรัพยากรบุคคล) 

hansa.tae@mahidol.ac.th           (นพ.หรรษา แตศิริ รองอธิการบดีฝายโครงการจัดตั้งวิทยาเขต

อํานาจเจริญ) 

kaset.ama@mahidol.ac.th          (นพ.เกษตร อมันตกุล รองอธิการบดีฝายโครงการจัดตั้งวิทยาเขต

นครสวรรค) 

boonyanit.mat@mahidol.ac.th    (อ.ดร.บุญนิตย มัธยมจันทร รองอธิการบดีฝายสารสนเทศ) 

 

mailto:udom.kac@mahidol.ac.th
mailto:banchong.mah@mahidol.ac.th
mailto:Choakchai.mee@mahidol.ac.th
mailto:sansanee.cha@mahidol.ac.th
mailto:pradit.som@mahidol.ac.th
mailto:preecha.soo@mahidol.ac.th
mailto:sompop.pra@mahidol.ac.th
mailto:kitikorn.cha@mahidol.ac.th
mailto:chernchok.soa@mahidol.ac.th
mailto:suwat.ben@mahidol.ac.th
mailto:thanya.sub@mahidol.ac.th
mailto:hansa.tae@mahidol.ac.th
mailto:kaset.ama@mahidol.ac.th
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4.2 ตัวอยางการสง E-mail ถึงหัวหนางานและเลขานุการผูบริหาร (ชื่อ ดอท นามสกุล) 

Chairoj.rod@mahidol.ac.th         (ชัยโรจน รอดเกลี้ยง หัวหนางานเลขานุการกิจฯ) 

Nickniti.Phr@mahidol.ac.th         (นิกขนิธิ พฤฒิวนาสัณฑ เลขาอธิการบดี ) 

nutjana.prh@mahidol.ac.th        (ณัจนา ปรัชญานนท   เลขารองอธิการบดี) 

sopaphan.sur@mahidol.ac.th     (โสภาพรรณ สุริยะมณี เลขารองอธิการบดีฝายบริหาร) 

warakanya.war@mahidol.ac.th   (วรกัญญา วรสาร   เลขารองอธิการบดีฝายวิจัยและวิเทศสัมพันธ) 

wannasa.won@mahidol.ac.th    (วรรณษา วงษเส็ง   เลขารองอธิการบดีฝายการคลังและสารสนเทศ)  

pririn.lek@mahidol.ac.th       (ไพรินทร เล็กพูนเกิด เลขารองอธิการบดีฝายกิจการนักศึกษาและศิษยเกา

สัมพันธ และ รองอธิการบดีฝายการศึกษา) 

wipawee.suk@mahidol.ac.th      (วิภาว ีสุขสุวรรณ   เลขารองอธิการบดีฝายพัฒนาคุณภาพ) 

triphet.amm@mahidol.ac.th      (ตรีเพ็ชร อํ่าเมือง เลขารองอธิการบดีฝายสิ่งแวดลอมและการพัฒนา

อยางยั่งยืน และ รองอธิการบดีฝายสารสนเทศ) 

pattaya.kha@mahidol.ac.th        (พัทยา ฉัตรทอง เลขารองอธิการบดีฝายทรัพยากรบุคคล) 

supaporn.ton@mahidol.ac.th     (สุภาพร ทองพุม   เลขารองอธิการบดีฝายวิทยาเขตตางๆ ท้ัง 3  

                                              วิทยาเขต) 

 

หมายเหตุ : - กรณีสงเขาอีเมลไมทันในวันจันทรกอนท่ีจะมีการประชุม (เพราะ เอกสารประกอบไมเรียบรอย

หรอืวาระการประชุมยังไมเรียบรอย) สามารถนําไฟล PDF ลงโนตบุคผูบริหารในวันอังคารกอน

การประชุมได  

- ผูปฏิบัติเปนเลขาท่ีประชุมฯ สงไฟลล PDF แจงทางไลนกลุม “ทีมเลขา OP ประชุมทีม” เพ่ือให

ทราบระเบียบวาระประชุม ถือเปนอีกหนึ่งชองทางในการสื่อสารระหวางเลขานุการผูบริหารทุก

คนจะไดทราบและตรวจสอบวาระท่ีผูบริหารไดเสนอและบรรจุในระเบียบวาระเรียบรอยแลว 

 

4.6 การจดรายงานการประชุม และการเขียนรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารฯ 

 ผูปฏิบัติหนาท่ีเปนเลขานุการท่ีประชุมจะตองเตรียมตัวและปฏิบัติตัวในการประชุมดังนี้ 

          4.6.1 ทําความเขาใจเบ้ืองตนเกี่ยวกับรายงานการประชุม  

- สวนประกอบของรายงานการประชุม (ดูแบบฟอรมตัวอยางภาคผนวก) 

1. ผูมาประชุม 

2. ผูไมมาประชุม (ติดภารกิจ) 

 

mailto:Chairoj.rod@mahidol.ac.th
mailto:Nickniti.Phr@mahidol.ac.th
mailto:nutjana.prh@mahidol.ac.th
mailto:sopaphan.sur@mahidol.ac.th
mailto:warakanya.war@mahidol.ac.th
mailto:wannasa.won@mahidol.ac.th
mailto:pririn.lek@mahidol.ac.th
mailto:wipawee.suk@mahidol.ac.th
mailto:triphet.amm@mahidol.ac.th
mailto:pattaya.kha@mahidol.ac.th
mailto:supaporn.ton@mahidol.ac.th
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3. ฝายเลขานุการ  

4. เริ่มประชุมเวลา ...............  น.  

5. ระเบียบวาระท่ี 1   เรื่องแจงเพ่ือทราบ (จะแยกยอยลงไปวา เปนระเบียบวาระท่ี 1.1, 1.2               

                         ไปเรื่อย ๆ เปนตน แลวแตวาจะมีก่ีวาระ) 

6. ระเบียบวาระท่ี 2  รับรองรายงานการประชุม 

7. ระเบียบวาระท่ี 3  เรื่องสืบเนื่อง (สืบเนื่องจากการประชุมครั้งท่ีผานมา) 

8. ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา  

9. ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องอ่ืน ๆ 

10. เลิกประชุมเวลา 

11. ชื่อผูตรวจรายงานการประชุม ชื่อผูจดรายงานการประชุม  

   

  4.6.2 วิธีการจดรายงานการประชุม (ในหองประชุม)  

      หลักการจดรายงานการประชุมเบื้องตน เวลาอยูในหองประชุม อาจจะจดเฉพาะประเด็นสําคัญ

ท่ีสามารถฟงและจดไดทัน หากจดในหองประชุมไมทัน สามารถฟงซํ้าจากเครื่องอัดเสียงไดภายหลังรายละเอียด

วิธีการจดรายงานการประชุม ดังนี้ 

1. ตองจดจําชื่อ ใบหนา น้ําเสียง ตําแหนง ผูบริหารใหไดกอน  

2. จดชื่อผูบริหาร โดยใชชื่อยอ / รหัส อะไรก็ไดท่ีทําใหเราจําไดวา ใคร/ผูบริหารแตละทาน

พูดอะไร  มีเนื้อหา  มีสาระวาอะไร  

3. ทุก ๆ วาระการประชุม จะมีผูบริหารเปนเจาของเรื่องของวาระนั้น ๆ ใหตั้งใจฟงวา 

ผูบริหารท่ีเปนเจาของเรื่องวาระนั้น ๆ กลาวถึง ท่ีมา/สาเหตุของวาระเรื่องการประชุมนั้น ๆ วาอยางไร (เพ่ือใช

ในการเขียน  เกริ่นนํา  ในรายงานการประชุมตอไป) 

4. เม่ือผูบริหารท่ีเปนเจาของเรื่องวาระนั้นๆ กลาวจบแลว ผูบริหารทานอ่ืนๆ จะอภิปราย/ให

ขอสังเกต/ แสดงความคิดเห็น ใหตั้งใจฟงวา ผูบริหารแตละทานแสดงความคิดเห็นอะไรบาง (เพ่ือใชในการ

เขียนการเสนอความคิดเห็น ในรายงานการประชุม) 

5. เม่ือผูบริหารแตละทาน แสดงความคิดเห็นเรียบรอยแลว อธิการบดีจะเปนผูสรุปมติท่ี

ประชุม ใหตั้งใจฟงวา มติท่ีประชุมวาอยางไร (เพ่ือใชในการเขียน มติท่ีประชุม) แตบางครั้ง อธิการบดีหรือ

ผูบริหารอาจจะไมไดสรุปมติ หรือ พูดวาใหเขียนเปนมติท่ีประชุมโดยตรง จะตองฟงพิจารณาจากเนื้อหา ในท่ี

ประชุมวาท่ีประชุม มีขอสรุปวาอยางไร  

รายละเอียดข้ันตอนการปฏิบัติการจดรายงานการประชุม เพ่ือใหสามารถศึกษาไดงายสะดวก

มากยิ่งข้ึนสามารถแสดงตาม Flow Chart ดังตอไปนี้ 
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                          ข้ันตอนการจดรายงานการประชุม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เริ่มการประชุม 

ผูจดรายงานการประชุมเตรียมอุปกรณ/ โนตบุค/ 

เครื่องบันทึกเสียง 

 

ประธานท่ีประชุมกลาวเปดประชุม  

จดเวลาเริม่การประชุม 

ผูจดรายงานเริม่บันทึกการประชุมพรอมจดรายงานการ

ประชุม และควบคุมเปดเอกสารในระบบ  

E-Meeting 

ดําเนินการจดรายงานการประชุมตาม 

วาระการประชุมเมื่อครบวาระการประชุม  

จดเวลาปดการประชุม 

ผูจดรายงานการประชุมขอขอมูล ไฟลงานท่ีนําเสนอ

เพ่ิมเตมิจากผูรายงานประชุม 

ผูจดรายงานการประชุมพิมพรายงานการประชุม 

สงรายงานการประชุมใหผูเก่ียวของพิจารณาตรวจสอบ แก้ไข 

สงรายงานการประชุมใหหัวหนางานตรวจสอบ 

สงรายงานการประชุมใหรองฯ บรหิารลงนาม แก้ไข 

หาข้อมลูเพ่ิมเตมิ 
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4.6.3 วิธีการเขียนรายงานการประชุม   (รปูแบบการเขียนรายงานการประชุม ตามภาคผนวก ก ) 

- หลักการและรูปแบบเขียนรายงานการประชุมเบ้ืองตน  

1. ตัวอักษรท่ีใช คือ TH NiramitIT๙ ขนาด 15  

2. ใหเขียนนาที (จากเครื่องอัดเสียง) วา แตละวาระอยูในนาทีท่ีเทาไหร ถึง เทาไหร เขียนใสในใบ

ระเบียบวาระการประชุม แลวเก็บไวเพ่ือใชเตือนความจํา  ไมตองเขียนลงในรายงานการประชุม เผื่อจะตองฟง

ซํ้ายอนหลังอีกครั้ง   

3 . การเขียนรายงานการประชุม โดยภาพรวม คือ ไมตองเขียนหรือจดทุกคําพูด แตใหทําความเขาใจ/

สรุปจากคําพูดในท่ีประชุม จากภาษาพูดเปนภาษาเขียน วาเรื่องนั้น ๆ มีท่ีมาจากอะไร และท่ีประชุมมี

ความเห็นวาอยางไร  จดประเด็นท่ีสําคัญ ๆ ใหครบถวน  

- ตัวอยางรูปแบบการเขียนรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยมหิดล 

1. การเขียนรายงานการประชุมระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องแจงเพ่ือทราบ มีรูปแบบการเขียน ดังนี้  

การเขียนเกริ่นนํา เริ่มตน ใหเขียน ชื่ออาจารย ตําแหนง แจงวา ...................................................                                            

ตัวอยาง :  ศ.คลินิก นพ. อุดม คชินทร อธิการบดี แจงวา (เนื้อหาเกริ่นนํา เขียนวา ใครทําอะไร           

ท่ีไหน  เวลาใด  มีสาระสําคัญวาอะไร)         

• กรณีท่ีประชุมมีการแสดงความคิดเห็นเพ่ิมเติม ใหข้ึนยอหนาใหม แลวใชตัวอักษรตัวหนาพิมพวา   

ท่ีประชุมแสดงความคิดเห็นเพ่ิมเติม ดังนี้  

- ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

- ……………………..……………………………………………………………………………………………………………… 

• กรณีมีความคิดเห็นเดียว หรือ ความคิดเห็นคลายๆกัน ใหพิมพรวมกันไปไดเลย พิมพวา  

ท่ีประชุมแสดงความคิดเห็นเพ่ิมเติมวา  

……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

• กรณีอธิการบดีกลาวเพ่ิมเติมทานเดียว ใหพิมพวา  

ศ.คลินิก นพ. อุดม คชินทร อธิการบดี กลาวเพ่ิมเติมวา ......................................................................... 

• กรณีมีผูมานําเสนอเพ่ิมเติมท่ีไมใชอาจารยในท่ีประชุม เชน ผูอํานวยการกอง/ศูนย  เจาหนาท่ี

บุคลากรของกอง/ศูนย นักศึกษา หรือแขกภายนอกท่ีอาจารยเชิญมานําเสนอ ใหพิมพชื่อ-นามสกุล 

ตําแหนง  ของผูท่ีมานําเสนอ/ชี้แจง 

ตัวอยาง : นายบุญชู แจงเจริญกิจ ผูอํานวยการกองกฎหมาย แจงวา  

การเขียนมติท่ีประชุม   มติท่ีประชุมสําหรับระเบียบวาระเรื่องแจงเพ่ือทราบ คือ  

มติท่ีประชุม   รับทราบ  
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มติท่ีประชุม   รับทราบและแสดงความยินดี (กรณีเปนเรื่องแจงเกี่ยวกับงานท่ีไดรับรางวัลแตสวน

ใหญจะเปน รับทราบ)  

มติท่ีประชุม   รับทราบและขอใหคณะกรรมการบริหารเขารวมงานม ในวันท่ี เดือน ป ดวย (กรณี

ขอความรวมมือในการเขารวมงาน/กิจกรรมตางๆ แตสวนใหญจะเปน รับทราบ) 

 

2. การเขียนรายงวนการประชุมระเบียบวาระท่ี 2 รับรองรายงานการประชุม มีรูปแบบการเขียน ดังนี้ 

• หากท่ีประชุมไมมีการแกไขรายงานการประชุม ใหเขียนตามรูปแบบนี้ 

ท่ีประชุมไดพิจารณารายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร ครั้งท่ี ๑/๒๕๕๙ เม่ือวันท่ี ๑๒ มกราคม ๒๕๕๙ 

 ท่ีประชุมรับรองรายงานการประชุมโดยไมมีการแกไข 

• หากท่ีประชุมมีการแกไขรายงานการประชุม ใหเขียนตามรูปแบบดังนี้  

 ท่ีประชุมไดพิจารณารายงานการประชุมทีมผูบริหาร ครั้งท่ี ๒๕/๒๕๕๘ เม่ือวันท่ี ๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๘  

ท่ีประชุมรับรองรายงานการประชุมโดยมีการแกไข ดังนี้  

- ระเบียบวาระท่ี .... หนาท่ี ..... บรรทัดท่ี...... ขอความเดิม “..............” แกเปน “.............” 

เม่ือพิมพขอความท่ีแกไขเรียบรอยแลว ใหพิมพขอความ “ท่ีประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุม หลังจาก

แกไขแลว” (ดูตัวอยางไดท่ีไฟลรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร 2558 การประชุมครั้งท่ี 26) 

 

3. การเขียนรายงานการประชุมระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องสืบเนื่อง มีรูปแบบการเขียน ดังนี้  

การเขียนเกริ่นนํา เริ่มตน ใหเขียน ชื่ออาจารย ตําแหนง ชี้แจงวา (ท่ีมา ความสําคัญของเรื่องนั้น ๆ 

ใครทําอะไร ท่ีไหน เม่ือไหร )    ตัวอยาง : ศ.คลินิก นพ. อุดม คชินทร อธิการบดี ชี้แจงวา................... 

หรือหากเปนเรื่องสืบเนื่องท่ีมาจากมติท่ีประชุมครั้งกอนๆ ใหคนหาขอมูลเพ่ิมเติมวามาจากมติการ

ประชุมครั้งท่ีเทาไร โดยใหเขียนเกริ่นนํา ตามรูปแบบ ดังนี้ 

ตัวอยาง :  ศ.คลินิก นพ. อุดม คชินทร อธิการบดี ชี้แจงวา สืบเนื่องจากการประชุมคณะกรรมการ

บริหาร ครั้งท่ี ๓๒ / ๒๕๕๘ เม่ือวันท่ี ๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๘ เรื่อง ............. ซ่ึงท่ีประชุมมีมติให......... นั้น แลว

ตามดวยเนื้อหาท่ีประชุมพูดถึง 

• เม่ืออาจารยเจาของเรื่องชี้แจงเรียบรอยแลว จะเปนในสวนของอาจารยทานอ่ืน ๆ  แสดงความ

คิดเห็นใหข้ึนยอหนาใหม แลวพิมพดวยตัวอักษรตัวหนาวา  

ท่ีประชุมพิจารณาแลว เสนอความคิดเห็น ดังนี้ หรือ ท่ีประชุมพิจารณาแลว มีขอสังเกต ดังนี้ 

- …………………………………………………………………………………………………………………………………… 

- ……………………..……………………………………………………………………………………………………………… 

• กรณีมีความคิดเห็นเดียว หรือ ความคิดเห็นคลายๆกัน ใหพิมพรวมกันไปไดเลย พิมพวา  
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ท่ีประชุมพิจารณาแลว เสนอความคิดเห็นวา ……………………………………………………………………… 

ท่ีประชุมพิจารณาแลว เห็นควรวา/เห็นควรให............................................................................. 

• กรณีอธิการบดีกลาวเพ่ิมเติมทานเดียว ใหพิมพวา  

ศ.คลินิก นพ. อุดม คชินทร อธิการบดี กลาวเพ่ิมเติมวา .................................................................... 

• กรณีมีผูมานําเสนอเพ่ิมเติมท่ีไมใชอาจารยในท่ีประชุม เชน ผูอํานวยการกอง/ศูนย เจาหนาท่ี

บุคลากรของกอง/ศูนย นักศึกษา หรือแขกภายนอกท่ีอาจารยเชิญมานําเสนอ ใหพิมพ ชื่อ-นามสกุล 

ตําแหนง ของผูท่ีมานําเสนอ/ชี้แจงดวย  ตัวอยาง : นายบุญชู แจงเจริญกิจ ผูอํานวยการกอง

กฎหมาย ชี้แจงวา  

การเขียนมติท่ีประชุม   มติท่ีประชุมสําหรับระเบียบวาระเรื่องสืบเนื่อง คือ 

มติท่ีประชุม   เห็นชอบและมอบหมายรองอธิการบดีฝายวิจัยและวิเทศสัมพันธดําเนินการตอไป 

หรือ มติท่ีประชุมอาจเปนขอสรุปท่ีประชุมตกลงกันในระเบียบวาระนั้นๆ (ดูตัวอยางจากรายงานการประชุม

ท่ีผานมาได)  

4. การเขียนรายงานการประชุมระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา มีรูปแบบการเขียน ดังนี้  

การเขียนเกริ่นนํา เริ่มตน ใหเขียน ชื่ออาจารย ตําแหนง ชี้แจงวา (ท่ีมา ความสําคัญของเรื่องนั้นๆ ใคร

ทําอะไร ท่ีไหน เม่ือไหร ) ตัวอยาง : ศ.คลินิก นพ. อุดม คชินทร อธิการบดี ชี้แจงวา ......................................... 

• เม่ืออาจารยเจาของเรื่องชี้แจงเรียบรอยแลว จะเปนในสวนของอาจารยทานอ่ืนๆ                    

แสดงความคิดเห็นใหข้ึนยอหนาใหม แลวพิมพดวยตัวอักษรตัวหนาวา  

ท่ีประชุมพิจารณาแลว เสนอความคิดเห็น ดังนี้ หรือ ท่ีประชุมพิจารณาแลว มีขอสังเกต ดังนี้ 

- ……………………………………………………………………………………………………………………………………. 

- ….………………..……………………………………………………………………………………………………………… 

• กรณีมีความคิดเห็นเดียว หรือ ความคิดเห็นคลายๆกัน ใหพิมพรวมกันไปไดเลย พิมพวา  

ท่ีประชุมพิจารณาแลว เสนอความคิดเห็นวา …………………………………………………………………….… 

ท่ีประชุมพิจารณาแลว เห็นควรวา/เห็นควรให.............................................................................. 

• กรณีอธิการบดีกลาวเพ่ิมเติมทานเดียว ใหพิมพวา  

ศ.คลินิก นพ. อุดม คชินทร อธิการบดี กลาวเพ่ิมเติมวา .................................................................... 

• กรณีมีผูมานําเสนอเพ่ิมเติมท่ีไมใชอาจารยในท่ีประชุม เชน ผูอํานวยการกอง/ศูนย  เจาหนาท่ี

บุคลากรของกอง/ศูนย นักศึกษา หรือแขกภายนอกท่ีอาจารยเชิญมานําเสนอ ใหพิมพ ชื่อ-

นามสกุล ตําแหนง ของผูท่ีมานําเสนอ/ชี้แจงดวย ตัวอยาง : นายบุญชู แจงเจริญกิจ ผูอํานวยการ

กองกฎหมาย ชี้แจงวา 
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การเขียนมติท่ีประชุม   มติท่ีประชุมสําหรับระเบียบวาระเรื่องเพ่ือพิจารณา คือ 

มติท่ีประชุม   เห็นชอบและมอบหมายรองอธิการบดีฝายวิจัยและวิเทศสัมพันธดําเนินการตอไป  

หรือ มติท่ีประชุมอาจเปนขอสรุปท่ีท่ีประชุมตกลงกันในระเบียบวาระนั้นๆ (ดูตัวอยางจากรายงาน

การประชุมท่ีผานมาได)  

หมายเหตุ :  กรณีท่ีเปนเรื่อง การพิจารณาแตงตั้งบุคคลใหดํารงตําแหนงหัวหนางานในสํานักงาน

อธิการบดีใหเขียนตามรูปแบบ ดังนี้ หรือดูตัวอยางจากรายงานการประชุมครั้งท่ี ๑/๒๕๕๙   

รศ.นพ.ธันย สุภัทรพันธุ รองอธิการบดีฝายทรัพยากรบุคคล ชี้แจงวา คณะกรรมการสรรหาและ

คัดเลือกบุคคลใหดํารงตําแหนงหัวหนาหนวยงานในสํานักงานอธิการบดี เสนอท่ีประชุมพิจารณาแตงตั้งบุคคล

ใหดํารงตําแหนงหัวหนาหนวยงานในสํานักงานอธิการบดี จํานวน ........... ราย คือ ชื่อ-นามสกุล ใหดํารง

ตําแหนง  

 จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา หากเห็นชอบจะไดนําเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารทรพัยากรบุคคล 

(ก.บ.ค.) ครั้งท่ี ...../๒๕๕๙ วันท่ี ..... เดือน ๒๕๕๙ เพ่ือพิจารณาแตงตั้งใหดํารงตําแหนงตอไป  

 มติท่ีประชุม   เห็นชอบตามท่ีเสนอและมอบหมายรองอธิการบดีฝายทรัพยากรบุคคลนําเสนอท่ี

ประชุมคณะกรรมการบริหารทรัพยากรบุคคล (ก.บ.ค.) ครั้งท่ี ...../๒๕๕๙ วันท่ี ..... เดือน ๒๕๕๙ เพ่ือ

พิจารณาแตงตั้งใหดํารงตําแหนงตอไป 

5. กรณีท่ีประชุมถอนระเบียบวาระการประชุม ใหพิมพดวยอักษรตัวหนาวา  

ท่ีประชุมขอถอนระเบียบวาระนี้ออกไปกอน 

มติท่ีประชุม   เห็นชอบ  

6. การเขียนรายงานการประชุมระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องอ่ืนๆ นั้น หากท่ีประชุมมีการพูดเรื่องอ่ืนๆ 

นอกเหนือจากระเบียบวาระท่ีไดบรรจุไว ใหบันทึกและจดเนื้อหานั้นๆลงในระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องอ่ืนๆ                

รูปแบบการเขียนรายงานและมติท่ีประชุม ข้ึนอยูกับวาเปนเรื่องแจงเพ่ือทราบ หรือ เรื่องเสนอเพ่ือ

พิจารณา  ใหเขียนมติท่ีประชุมตามเรื่องท่ีประชุมเสนอ 

 

หมายเหตุ : 1. สามารถเลือกใชคําตามความเหมาะสม โดยหัวหนางาน และอาจารยจะเปนผูตรวจ

รายงานการประชุมอีกที และจะแกไขขอความให  

2. บางครั้งจะมีวาระเรงดวนท่ีตองรีบนํามติ ท่ีประชุมไปใชกอนการรับรองรายงาน             

การประชุมเพ่ือนํามติท่ีประชุมไปเปนเอกสารประกอบการประชุมอ่ืนๆ อาจจะทําวาระนั้นๆกอน และเม่ือมี

เจาหนาท่ีของกอง/ศูนยตางๆมาขอ ก็ใหขออนุญาต/ถามหัวหนางานกอนวาสามารถใหไดหรือไม หากใหได ก็

คัดลอกเนื้อหารายงานนั้นลงไปเฉพาะวาระท่ีมีผูรองขอ โดยใสหัวกระดาษวา “(ราง) รายงานการประชุม 
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คณะกรรมการบริหาร ครั้งท่ี ........./ ๒๕๕๙” และใสทายกระดาษวา “หมายเหตุ : (ราง) 

รายงานการประชุมยังไมผานการรับรองรายงานการประชุม”                                                                                                                 

3. ถาเปนระเบียบวาระของ ศ.ดร.ศันสนีย ไชยโรจน รองอธิการบดีฝายวิจัยและวิเทศ

สัมพันธ หรือเปนระเบียบวาระท่ีสําคัญๆ ท่ีอาจารยเจาของเรื่องควรตรวจรายงานกอนจัดทํารายงานการประชุม

ฉบับสมบูรณ ใหสงเนื้อหาเฉพาะระเบียบวาระนั้นๆใหอาจารยตรวจกอน 

โดยสงใหหัวหนาตรวจกอน จากนั้นจึงสงเนื้อหาเฉพาะวาระใหอาจารยตรวจ พิมพหัว

กระดาษวา “ (ราง) รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร ครั้งท่ี ......./ ๒๕๕๙” และใสทายกระดาษวา 

“หมายเหตุ : (ราง) รายงานการประชุมยังไมผานการรับรองรายงานการประชุม” จากนั้นทําบันทึกเขียว คือ 

กระดาษสีเขียวแผนเล็ก (คลายกับบันทึกขอความ) ใชปะหนาแฟมเอกสาร 

 

4.6.4 วิธีการทําบันทึกเขียว (บันทึกเล็ก) 

1. เปด Folder  บันทึกเขียว  

2. ใหเปดไฟล ชื่อ “เรียน รองฯ เพ่ือพิจารณารางรายงาน” 

3. จากนั้น เปลี่ยนครั้งท่ี ของการประชุมใหถูกตอง ใสระเบียบวาระท่ีจะสงใหอาจารยตรวจและ 

                    เปลี่ยนวันท่ีตรงท่ีเซ็นชื่อเราดานลางขวา 

4. นํากระดาษสีเขียวแผนเล็ก (อยูในตู) ไปใสท่ีเครื่องปริ๊นท 

5.  กดสั่งปริ๊นท  

6. ปริ๊นทออกมาแลว เซ็นชื่อตัวเอง และแปะสกอตเทปไวดานหลังบันทึกเขียว แปะหนาแฟมท่ี

จะสงรายงาน (กรณีนี้ใหใชแฟมปกออนสีฟา) 

7. สงใหหัวหนาตรวจและเซ็นชื่อ เม่ือหัวหนาตรวจและเซ็นชื่อแลว ใหหนีบกับแฟมรายงานนั้นไป

สงท่ีเลขารองอธิการบดีฝายวิจัยฯ (พ่ีปม หรือ คุณ วรกัญญา) ชั้น 5 (กรณีเปนวาระของ

อาจารยศันสนีย หากเปนอาจารยทานอ่ืนใหสงพ่ีเลขาของอาจารยทานนั้น ๆ )   

8. ระหวางนี้ก็สงรายงานใหอาจารยโชคชัยตรวจไดเลย โดยบอกพ่ีลูกหวา (เลขารองอธิการบดี

ฝายบริหาร) วา มีวาระใดบางท่ีสงใหอาจารยทานอ่ืนตรวจอยู โดยทําตามข้ันตอนดานลางนี้  

 

เม่ือเขียนรายงานการประชุม (เนื้อหาครบทุกเรื่องแลว) และเรียบรอยแลว สงใหหัวหนางานฯ 

พิจารณาตรวจสอบ และเม่ือหัวหนาตรวจและแกไขรายงานเรียบรอยแลว ใหทําบันทึกเขียว (กระดาษสีเขียว

แผนเล็กๆ ไวปะหนาแฟมเอกสาร (แฟมปกแข็งแฟมใหญ) ดูตัวอยางบันทึกเขียวไดท่ี ไฟล บันทึกเขียว -> ไฟล 

“เรียน รองอธิการบดีฝายบริหาร พิจารณา (ราง) รายงาน)” 
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วิธีทําบันทึกเขียว  

 ทําบันทึกเขียว เม่ือมีการสงรายงานใหอาจารยตรวจ, เม่ืออาจารยตรวจรายงานแลวและ             

มีแกไข (เพ่ือใหอาจารยลงนาม) และเม่ือจัดทํามติ 

1. เปด Folder บันทึกเขียว  

2. กรณี สงรายงานใหอาจารยตรวจ ใหเปดไฟล ชื่อ “เรียน   รองอธิการบดีฝายบริหาร  

พิจารณา (ราง) รายงาน)”  

3. จากนั้น เปลี่ยนครั้งท่ี ของการประชุมใหถูกตอง และเปลี่ยนวันท่ีตรงท่ีเซ็นชื่อเรา

ดานลางขวา 

4. นํากระดาษสีเขียวแผนเล็ก (อยูในตู) ไปใสท่ีเครื่องปริ๊นท 

5. กดสั่งปริ๊นท 

6. ปริ๊นทออกมาแลว เซ็นชื่อตัวเอง และแปะสกอตเทปไวดานหลังบันทึกเขียว แปะหนา 

                             แฟมท่ีจะสงรายงาน (แฟมแข็งอันใหญ) 

7. สงใหหัวหนาเซ็นชื่อ เม่ือหัวหนาเซ็นชื่อแลว ใหนําแฟมรายงานนั้นไปสงท่ีเลขานุการ      

                             รองอธิการบดีฝายบริหาร ชั้น 5  

จากนั้น รอใหอาจารยแกไขรายงาน เม่ืออาจารยตรวจแกไขแลว และเม่ือแกไขรายงานตามท่ี

อาจารยแกไขแลว ก็ใหทําบันทึกเขียวอีกครั้ง แต ใหเปดไฟลบันทึกเขียว “เรียน รองอธิการบดีฝายบริหาร 

(แกไข รางรายงาน)” โดยหนาสุดทายของรายงานจะมีชือ่หัวหนางาน และชื่อเรา ใหเซ็นชื่อเราลงไป และสงให

หัวหนาเซ็นชื่อ และแนบรายงานฉบับท่ีอาจารยแกไขเดิมสงไปดวย  

จากนั้นนําแฟมรายงานไปสงท่ีเลขานุการรองอธิการบดีฝายบริหาร เพ่ือใหอาจารยลงนาม                        

และเม่ืออาจารยลงนามแลว ใหซีร็อก รายงาน (ซีร็อกแบบหนา – หลัง) เก็บไว 1 ชุด โดยฉบับจริงใหเก็บท่ีแฟม

รายงานของเราเอง (อยูในตู)  สวนฉบับซีร็อก ใหนําไปเก็บไวท่ีแฟมรายงานของเลขานุการรองอธิการบดีฝาย

บริหาร ชั้น 5  

 

4.7 การสงมติวาระการประชุมท่ีรับรองการประชุมแลว 

เม่ือมีการประชุมในครั้งตอไประเบียนวาระการประชุมท่ี 2 คือ  รับรองรายงานการประชุม เม่ือท่ี

ประชุมพิจารณารายงานการประชุมแลว พิจารณาเห็นชอบตามมติท่ีประชุม โดยมติท่ีประชุมจะจัดทํา หลังจาก

ท่ีไดมีการรับรองรายงานการประชุมแลว ตัวอยางเชน มติท่ีประชุมของการประชุมคณะกรรมการบริหาร ครั้งท่ี 

๒/๒๕๕๙ จะทําหลังจากท่ีมีการรับรองรายงานการประชุมในการประชุมครั้งท่ี  ๑/๒๕๕๙ แลว และหลังจาก 
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การประชุมและรับรองรายงานการประชุมในแตละครั้งผูปฏิบัติหนาท่ีเลขานุการท่ีประชุมจะตองดําเนินการสง

มติท่ีประชุมให รองอธิการบดีเจาของวาระท่ีเสนอเขามาเพ่ือพิจารณาหรือดําเนินการตอไปมีวิธีปฏิบัติ ดังนี้ 

 4.7.1 สวนประกอบของมติท่ีประชุม (แบบฟอรมอยูในภาคผนวก) 

-  ตรามหาวิทยาลัยตรงกลางดานบน 

- รองอธิการบดีฝายบริหาร กับเบอรโทรศัพท     

                            - ท่ี คือ เลขท่ีสงหนังสือ ใช ศธ ๐๕๑๗.๐๑/ ……….. (เลขท่ีหลังจากเครื่องหมายสแลช ขอไดท่ี 

ผูปฏิบัติงานธุรการหนาหองอธิการบดี ท่ีนั่งอยูกับ เลขาอธิการบดีโดยใหขอเลข หลังจากท่ีสงให

อาจารยตรวจ และอาจารยลงนามเซ็นชื่อเรียบรอยแลว)  รายละเอียดในหนังสือมีดังนี้ 

1.1 วันท่ี (วันท่ีจัดทํามติ/วันท่ีเราเสนอมติใหรองอธิการบดีฝายบริหารตรวจ) 

1.2 เรื่อง ขอสงมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริหาร มหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งท่ี ........./

๒๕๕๙ 

1.3 เรียน (เรียนอธิการบดี/รองอธิการบดีฝายตางๆ ท่ีเปนเจาของวาระนั้นๆ) 

1.4 ยอหนาแรก เปนการเกริ่นนํา ขอความ ดังนี้  

ฝายเลขานุการท่ีประชุมคณะกรรมการบริหาร มหาวิทยาลัยมหิดล ขอนําสงมติเฉพาะเรื่องการ

ประชุมคณะกรรมการบริหาร ครั้งท่ี ๓๘/๒๕๕๘ เม่ือวันท่ี ๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๘  ซ่ึงท่ีประชุมไดพิจารณารับรอง

แลวเม่ือการประชุมคณะกรรมการบริหาร มหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งท่ี ๓๙/๒๕๕๘ ในวันท่ี ๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๘                  

ในการนี้ จึงขอสงมติท่ีประชุมในสวนท่ีเก่ียวของกับ รองอธิการบดีฝายวิจัยและวิเทศสัมพันธ จํานวน ..... เรื่อง 

มาเพ่ือทราบและโปรดดําเนินการตอไป ดังนี้  

  หมายเหตุ : ขอความท่ีขีดเสนใต ตองเปลี่ยน ครั้งท่ี วันท่ี รองอธิการท่ีเก่ียวของ จํานวนเรื่อง

ทุกครั้งท่ีจัดทํามติ   

  จํานวนเรื่อง ดูจากรายงานการประชุมวารองอธิการบดีแตละทาน มีก่ีวาระท่ีเก่ียวของ ใส

จํานวนไปตามนั้น  

1.5 ยอหนาท่ี 2 ใสวาระ เชน ๑.   เรื่องแจงเพ่ือทราบ      

           ๒.   เรื่องสืบเนื่อง 

           ๓.   เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา  

           ๔.   เรื่องอ่ืนๆ  

 1.6 ยอหนาท่ี 3 ใสระเบียบวาระท่ี และชื่อวาระ เชน ระเบียบวาระท่ี ๑.๑ ชื่อเรื่อง  

 1.7 ยอหนาท่ี 4 เนื้อหาแตละวาระในรายงานการประชุม  

1.8 ชื่อรองอธิการบดีฝายบริหาร และตําแหนง สําหรับลงนามเซ็นชื่อ (ตัวอยางภาคผนวก) 
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4.7.2   วิธีการจัดทํามติท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยมหิดล  

1. นําเนื้อหาแตละระเบียบวาระจากรายงานการประชุมใสในมติ รายละเอียดตาม

สวนประกอบมติขางตน  

2. เม่ือทํามติเรียบรอยแลว ใหนําแถบสีเขียวท่ีติดคลิปหนีบกระดาษ ท่ีเขียนวา “รอง

อธิการบดีฝายบริหารโปรดลงนาม” หนีบกับคลิปหนีบกระดาษ แลวหนีบตรงตําแหนงท่ี

วางท่ีสําหรับเซ็นชื่อลงนาม 

3. สงใหหัวหนางานเลขานุการกิจฯ ตรวจ และเม่ือหัวหนาตรวจ แกไข และเซ็นชื่อแลว .ให

ทําบันทึกเขียว คือ กระดาษ  สีเขียวแผนเล็ก (คลายกับบันทึกขอความ) ใชปะหนาแฟม

เอกสาร 

 

วิธีการทําบันทึกเขียว  

- เปด Folder บันทึกเขียว  

- กรณี สงรายงานใหอาจารยตรวจ ใหเปดไฟล ชื่อ “หนังสือนําสงมติ”  

- จากนั้น เปลี่ยนครั้งท่ี ของการประชุมใหถูกตอง และเปลี่ยนวันท่ีตรงท่ีเซ็นชื่อเราดานลาง 

ขวา 

- นํากระดาษสีเขียวแผนเล็ก (อยูในตู) ไปใสท่ีเครื่องปริ๊นท 

- กดสั่งปริ๊นท 

- ปริ๊นทออกมาแลว เซ็นชื่อตัวเอง และแปะสกอตเทปไวดานหลังบันทึกเขียว แปะหนา

แฟมท่ีจะสงรายงานสงใหหัวหนาเซ็นชื่อ  

4. จากนั้น นําไปสงเลขารองอธิการบดีฝายบริหาร (ชั้น5) เพ่ือเสนอรองอธิการบดีลงนาม 

5. เม่ืออาจารยลงนามแลว ใหนํามติไปขอเลขท่ีสงหนังสือกับผูชวยเลขาอธิการบดีชั้น 5  

6. เม่ือไดเลขสงหนังสือเรียบรอยแลว ใหซีร็อกเอกสารมติท่ีประชุม ถามติมี 2 หนา ใหซีร็อก 

แบบหนา – หลัง  

7. เมือซีร็อกมติเรียบรอยแลว ใหนําเอกสารมติฉบับจริง สงใหเลขารองอธิการบดีแตละทาน  

ท่ีเปนวาระเจาของเรื่องนั้นๆ สวนฉบับซีร็อก (สําเนา) ใหเจาะรู กลมๆ ท่ีดานขาง

กระดาษ แลวนําไปใสในแฟมมติ (แฟมอยูกับเลขารองอธิการบดีฝายบริหาร ชั้น 5) 

 

               หมายเหตุ :    - บางครั้งจะมีเจาหนาท่ีของกอง/ศูนยตางๆ โทรมาสอบถามเพ่ือติดตามตามมติท่ีประชุม หรือ ขอ

เอกสารมติท่ีประชุม ใหซีร็อกจากมติท่ีอยูในแฟมมติของเลขารองอธิการบดีฝายบริหาร ช้ัน 5 

แลวเขียนหัวกระดาษวา – สําเนา –  

 - การจดรายงานการประชุมกองบริหารงานท่ัวไป ท่ีถือปฏิบัติสืบมาจะใชเลขไทยในการเขียน

รายงานการประชุมทุกครั้งเน่ืองจากเปนรูปแบบของรายงานการประชุมท่ีเปนทางการ แต

สําหรับคูมือฉบับน้ี ใชเลขอาราบิคเปนสวนใหญเพ่ือความสะดวกในการจัดทําคูมือในครั้งน้ี 



46 

 

 

4.8 การจัดการประชุมเพ่ือตอบสนองนโยบาย Green Office  

 จากการศึกษาขอมูลการจัดการประชุมแบบทางการโดยรวบรวมสรุปและประมวลขอมูลท่ีไปศึกษา

คนควาพบวารูปแบบการจัดหองประชุมมีหลายรูปแบบในแตละแบบจะข้ึนตรงกับวัตถุประสงคของการจัดการ

ประชุม ประเภทหรือจํานวนผูเขารวมประชุมของงานเพ่ือตอบสนองการประหยัดพลังงาน  ความคุมคาของการ

ใชงานจากพ้ืนท่ีในการจัดงาน  ท้ังนี้ผูเขียนและคณะฯ ไดรวมกันเสนอขอดีและขอเสียของการจัดหองประชุมใน

แบบตางๆ ซ่ึงโดยท่ัวไปนิยมจัดหองประชุมในรูปแบบของตัวอักษรในภาษาอังกฤษและ อ่ืนๆ  หรือตามพ้ืนท่ี

การกอสรางของหองประชุมนั้นๆ ดังนี้ 

1. รูปตัว U 

 

 

 

 

   

  

 

การจัดหองประชุมแบบตัวยู หรือ (U-Shape Style) การจัดหองประชุมในลักษณะนี้เหมาะ

สําหรับการประชุมท่ีมีขนาดเล็ก ถึง ขนาดกลาง ประธานท่ีประชุมหรือผูบรรยายสามารถมองเห็นผูเขารวม

ประชุมไดอยางท่ัวถึง 

ลักษณะการจัดหองประชุม คือ การจัดวางโตะประชุมใหมีลักษณะเปนตัว U ดังภาพ ตรงกลาง

หรือบริเวณหัวโตะประชุมจัดไวสําหรับประธานท่ีประชุมนั่งดําเนินการประชุม โดยฝงท่ีนั่งใกลประธานท่ีประชุม 

คือ รองประธาน และเลขาท่ีประชุม ซ่ึงจะนั่งฝงซายหรือขวามือของประธานท่ีประชุมนั้นตามความสะดวกและ

ความประสงคในการประชุมนั้นๆ ผูเขารวมประชุมนั่งซายและขวาตามลําดับ 

 ขอดีของการจัดหองประชุมแบบนี้ คือ  สามารถมองเห็นจอ Projector ดานหนาหองประชุมได

ท่ัวถึง ไมบังผูเขารวมประชุมทานอ่ืนๆ และทําใหผูเขารวมประชุมมีปฏิสัมพันธท่ีใกลชิดสามรถประชุมโตตอบ

และตัดสินใจไดอยางลงตัวและสามารถจัดเสริมเพ่ิมเกาอ้ีไดในแถวท่ีสองเพ่ือเพ่ิมพ้ืนท่ีรองรับผูเขารวมประชุมได 

 ขอเสียในการจัดหองประชุมแบบนี้ คือ หากเสริมเกาอ้ีในแถวท่ีสองซ่ึงจะทําใหผูเขารวมประชุมไมมี

โตะไวสําหรับวางเอกสารในกรณีจดบันทึกหรือวาง Notebook ท่ีใชสําหรับการประชุมได  และหากมีจํานวน

ผูเขารวมประชุมมากอาจตองใชหองท่ีมีขนาดใหญข้ึนกวาเดิม สงผลตอการควบคุมการประชุมของประธานในท่ี

ประชุมอาจดูแลไมท่ัวถึงได 

ประธาน 

รองประธาน เลขาทีป่ระชมุ 
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2. รูปตัว T 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

การจัดหองประชุมแบบตัว ที หรือ (T-Shape Style) การจัดหองประชุมในลักษณะนี้เหมาะ

สําหรับการประชุมท่ีมีขนาดเล็ก ถึง ขนาดกลาง หรือการประชุมท่ีเปนทางการหรือก่ึงทางการท่ีมีผูเขารวม

ประชุมไมมากนักรวมกันไมเกิน 10 คน 

ลักษณะการจัดหองประชุม คือ การจัดวางโตะใหมีลักษณะเปนตัว T ดังภาพ  ประธานท่ีประชุมนั่ง

บริเวณหัวโตะ โดยมีรองประธาน และเลขาท่ีประชุมซ่ึงจะนั่งฝงซายหรือขวามือของประธานท่ีประชุมนั้นตาม

ความสะดวกและความประสงคในการประชุมนั้นๆ ผูเขารวมประชุมนั่งแถวแกนกลางของตัวทีตามลําดับ 

ขอดีของการจัดหองประชุมแบบนี้ คือ สามารถมองเห็นจอ Projector ดานหนาหองประชุมได

ท่ัวถึง และไมบังผูเขารวมประชุมทานอ่ืนๆ  ซ่ึงจุดสนใจอยูท่ีประธานท่ีประชุมสามารถดําเนินการประชุม

ควบคุมการประชุมไดงายโดยมีรองประธาน และเลขาท่ีประชุมสังเกตการณผูเขารวมประชุมหรือใหผูเขารวม

ประชุมสามารถมีสวนรวมในการเสนอแนะความคิดเห็นโดยตรงตอประธาน และท่ีประชุมไดอยางกวางขวางซ่ึง

นาจะเหมาะสําหรับใชในการประชุมแบบตรวจประเมินหรือติดตามแผนการดําเนินงานมากกวา 

ขอเสียของการจัดหองประชุมแบบนี้ คือ การจัดโตะประชุมแบบตัวทีนี้มีขอจํากัดอยูท่ีการ Fixed 

Seat สําหรับจํานวนผูเขารวมการประชุม และไมสามารถเพ่ิมพ้ืนท่ีหรือเกาอ้ีหรือจํานวนผูเขารวมประชุมไดอีก  

ดังนั้นการประชุมในแบบนี้จึงไมนิยมสําหรับการประชุมท่ีมีขนาดใหญและการประชุมท่ีเปนทางการมากนัก 
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3. รูปตัว O หรือโตะกลม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การจัดหองประชุมแบบวงกลม หรือ (Circle Style) การจัดหองประชุมในลักษณะนี้เปนการจัดการ

ประชุมกลุมยอยๆ หรือท่ีเรียกวา (Cluster) ซ่ึงเปนการประชุมขนาดเล็กท่ีตองการใชความคิด การระดมสมอง  

(Brain Storming) เปนการประชุมท่ีใชระยะเวลาในการประชุมไมยืดยื้อ การประชุมแบบนี้นิยมใชกรณีมีการ

ประชุมเรงดวนเพ่ือหาขอยุติ 

ลักษณะการจัดหองประชุม คือ การจัดวางโตะใหมีลักษณะเปนตัว O หรือ วงกลม ดังภาพ ประธาน

ท่ีประชุมอาจนั่งอยูมุมใดมุมหนึ่ง โดยมีรองประธาน และเลขาท่ีประชุม ซ่ึงจะนั่งฝงซายหรือขวามือของประธาน

ท่ีประชุมนั้นตามความสะดวกและความประสงคในการประชุมนั้นๆ ผูเขารวมประชุมนั่งลอมรอบเปนวงกลม 

ขอดีของการจัดหองประชุมแบบนี้ คือ การจัดหองประชุมแบบนี้ไมตองใช Projector ซ่ึงอาจทําให

ตองหันไปมาระหวางการประชุม ผูเขารวมประชุมสามารถนั่งไดอยางสบายไมรูสึกอึดอัด เหมาะกับการประชุมท่ี

ตองการใหผูเขารวมไดมีการพูดคุยสนทนากันไดอยางสะดวกใหความรูสึกเปนกันเองมากยิ่งข้ึน โดยการจัดการ

ประชุมแบบนี้อาจไมมีประธานในท่ีประชุมก็ไดโดยทุกคนจะมีสวนรวมในการประชุมนั้นๆ เหมาะสําหรับ

ผูเขารวมประชุมประมาณไมเกิน 20 คน 

ขอเสียของการจัดหองประชุมแบบนี้ คือ การจัดโตะวงกลมจะสงผลใหรองรับผูเขารวมประชุมได

นอยลงเม่ือเทียบกับการจัดหองประชุมรูปแบบอ่ืนๆ จึงไมคอยไดเห็นการจัดหองประชุมในรูปแบบนี้ท่ีเปนการ

ประชุมท่ีเปนทางการสักเทาไหรนัก 

  

ประธาน 
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4. รูปเกือกมา ∏ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การจัดหองประชุมแบบเกือกมา (Horseshoe Arrangement Style) เปนแบบท่ีเห ม าะสม

สําห รั บการฝกอบรมหรือการประชุมท ี มีท้ังการบรรยายจากวิทยากร และการระดมความคิดเห็นแบบกลุม

ใหญของผูเขาประชุมหรือเปนการฝกอบรมขนาดกลาง (อาจมีหรือไมมีประธาน รองประธาน และเลขาท่ีประชุม

ก็ได) 

ลักษณะการจัดหองประชุม คือ การจัดวางโตะใหมีลักษณะเปนตัว U คว่ําหรือเรียกเกือกมา ดังภาพ  

ประธานท่ีประชุมนั่งบริเวณหัวโตะ โดยมีรองประธาน และเลขาท่ีประชุมซ่ึงจะนั่งฝงซายหรือขวามือของ

ประธานท่ีประชุมนั้นตามความสะดวกและความประสงคในการประชุมนั้นๆ ผูเขารวมประชุมนั่งเรียงซายและ

ขวาตามลําดับ 

 ขอดีของการจัดหองประชุมแบบนี้ คือ เหมาะสําหรับจัดการประชุมท่ีมีท้ังการฝกอบรมและการ

บรรยายจากวิทยากร และเปนการระดมความคิดเห็นแบบกลุมใหญของผูเขารวมประชุม หรือการฝกอบรม 

(Training) อาจใชในการประชุมฝายเดียวหรือเปนการใหความเห็นรวมกันหรือเพ่ือหาขอยุติรวมกัน ซ่ึงอาจมี

ประธานเพียงคนเดียว  มีรองประธาน หรือเลขานุการท่ีประชุมนั่งรวมประชุมอยูก็ได สามารถจัดเสริมเพ่ิมเกาอ้ี

ไดในแถวท่ีสองเพ่ือเพ่ิมพ้ืนท่ีในท่ีรองรับผูเขารวมประชุมได 

ขอเสียของการจัดหองประชุมแบบนี้ คือ หากเสริมเกาอ้ีในแถวท่ีสองซ่ึงจะทําใหผูเขารวมประชุมไม

มีโตะไวสําหรับวางเอกสารในกรณีจดบันทึกหรือวาง Notebook ท่ีใชสําหรับการประชุมได  และหากมีจํานวน

ผูเขารวมประชุมท่ีมีจํานวนมากอาจตองใชหองท่ีมีขนาดใหญข้ึนกวาเดิม สงผลตอการควบคุมการประชุมของ

ประธานในท่ีประชุมอาจดูแลไมท่ัวถึงได ซ่ึงเปนขอจํากัดท่ีมีความคลายกับการจัดหองประชุมแบบตัวยูขางตน 

 

 

 

ประธาน 
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5. รูปครึ่งวงกลม   

 

                   
 

   

การจัดหองประชุมแบบครึ่งวงกลม ( Semi-Circle Style )  เปนการจัดหองประชุมแบบบรรยาย

หรือใชอภิปรายกลุมเพ่ือแลกเปลี่ยนระดมความคิดเห็นหรือการระดมสมอง  (Brain Storming) เปนการประชุม

ท่ีใชระยะเวลาในการประชุมไมยืดยื้อมากนักเพ่ือใหไดขอสรุป  

ลักษณะการจัดหองประชุม คือ การจัดวางโตะใหมีลักษณะเปนครึ่งวงกลม ดังภาพ  ประธานท่ี

ประชุมนั่งบริเวณก่ึงกลาง โดยมีรองประธาน และเลขาท่ีประชุมซ่ึงจะนั่งฝงซายหรือขวามือของประธานท่ี

ประชุมนั้นตามความสะดวกและความประสงคในการประชุมนั้นๆ ผูเขารวมประชุมนั่งเรียงลอมเปนรูปครึ่ง

วงกลมตามลําดับ 

ขอดีของการจัดหองประชุมแบบนี้ คือ การประชุมแบบนี้มีลักษณะคลายการประชุมแบบวงกลม 

คือ การแบงกลุมยอย (Cluster) เพ่ือระดมความคิดหาขอเสนอแนะ  ผูเขารวมประชุมมีความใกลชิดเปนกันเอง

สามารถดําเนินการประชุมไปดวยความเรียบรอย  

ขอเสียของการจัดหองประชุมแบบนี้ คือ การจัดหองประชุมแบบครึ่งวงกลมนี้จะสงผลใหรองรับ

ผูเขารวมประชุมไดนอยลงเม่ือเทียบกับการจัดหองประชุมรูปแบบอ่ืนๆ หากมีผูเขารวมประชุมมากข้ึนจึงตอง

เปลี่ยนหองประชุมและรูปแบบการจัดหองประชุมใหม  ดังนั้นจึงไมคอยไดเห็นการจัดหองประชุมในรูปแบบนี้ท่ี

เปนการประชุมท่ีเปนทางการมากสักเทาไหร 
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6.รูปสี่เหลี่ยมผืนผา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การจัดหองประชุมแบบรูปสี่เหลี่ยมผืนผา ( Rectangle Shape) เปนการจัดหองประชุมท่ีเหมาะ

กับการประชุมท่ีตองการใหผูเขารวมประชุมไดอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน มีการระดมความคิดเห็น

พรอมปรึกษาหารือกันเชนเดียวกับการจัดท่ีนั่งแบบวงกลมเหมาะกับการประชุมท่ีมีขนาดกลาง  

  ลักษณะการจัดหองประชุม  คือ การจัดโตะสี่เหลี่ยมผืนผาท่ีมีขนาดใหญกลางหอง ดังภาพ โดยมี

ประธาน รองประธาน เลขาท่ีประชุมนั่งดานใดดานหนึ่งตามความประสงค โดยผูเขารวมประชุมท้ังหมดนั่งลอม

โตะตามลําดับ 

 ขอดีของการจัดหองประชุมแบบนี้ คือ เปนการจัดการประชุมท่ีคาดหวังผลลัพธในการประชุมสูง

โดยผูเขารวมประชุมสามารถมองเห็นและไดยินผูเขารวมประชุมไดอยางดีและท่ัวถึง ทําใหผูเขาประชุมสามารถ

สื่อสารกันไดอยางสะดวกและไดเห็นการแสดงสีหนาและทาทางผูเขาประชุมรายอ่ืนๆ ไดอยางสะดวก และเปน

การประชุมท่ีจัดท่ีนั่ง (Fixed Seat) ทราบจํานวนผูเขารวมประชุมแนนอน 

     ขอเสียของการจัดหองประชุมแบบนี้ คือ การจัดหองประชุมแบบนี้ไมควรจัดในสถานท่ีมีไฟหรือ     

แสงสวางนอย หรือ มีผามานท่ีทึบเกินไปจะสงผลใหการประชุมอาจดูตึงเครียด หากมีการโตแยงหรือหาขอสรุป

ท่ีไมลงตัวจะทําใหการประชุมไมบรรลุวัตถุประสงคหรือหาขอยุติไดยากข้ึน และการประชุมแบบนี้เปนการ

ประชุมแบบทางการท่ีไมสามารถเพ่ิมเกาอ้ีท่ีนั่งหรือพ้ืนท่ีสําหรับการประชุมไดอีก ขอเสียของการจัดการประชุม

แบบนี้อีกอยางคือ หากมีการใชจอ Projector ผูนั่งท่ีนั่งหันหลังใหจอภาพจะตองเอ้ียวตัวหรือหมุนขยับเกาอ้ี

เพ่ือใหสามารถมองเห็นจอ Projector อาจทําใหเกิดความไมสะดวกได 

 

ประธาน 

รองประธาน เลขาทีป่ระชมุ 
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7.รูปแบบออดิทอเรียม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การจัดหองประชุมแบบออดิทอเรียม (Auditorium Shape : Fan-type Seating) เปนการจัด

หองประชุมแบบบรรยายหรือใชสําหรับการเรียนการสอนท่ีมีผูเขารวมจํานวนมาก เปนการประชุมขนาดใหญ

ตัวอยางเชน หอง Lecture หรือ หองท่ีใชในการประชุมรัฐสภา  การจัดหองประชุมแบบนี้เหมาะสําหรับใชชม

การแสดง งานพิธีการตางๆ เปนตน 

 ลักษณะการจัดหองประชุม คือ เปนการจัดหองในลักษณะนี้มีรูปแบบการจัดคลายรูปพัด  ดังภาพ 

ผูเขารวมประชุม หรือฟงบรรยายนั่งซอนแถวในลักษณะคลายครึ่งวงกลม โดยมีประธาน หรือผูบรรยายจะอยู

ตรงก่ึงกลางเวที อาจนั่งหรือยืนเพ่ือทําหนาท่ีบรรยายได (ท้ังนี้อาจไมไดทําหนาท่ีประธานท่ีประชุมแตอยูใน

สถานะเปนผูบรรยาย โดยไมจาํเปนตองมีรองประธาน และเลขานุการท่ีประชุมก็ได) ซ่ึงเวทีอาจจะอยูสูงหรือต่ํา

กวาผูเขารวมประชุมนั้นข้ึนอยูกับสถาปตยกรรมการกองสรางของหองประชุมหรือหองบรรยายนัน้ๆ 

ขอดีของการจัดหองประชุมแบบนี้ คือ เหมาะสําหรับการประชุมเพ่ือนําเสนอผลงานทางวิชาการ  

การแสดงผลงานวิจัย  หรือ การอธิบายรูปแบบทฤษฎีตางๆ   การจัดหองประชุมแบบที่มัก ใ ช กับโครงการ

ฝกอบรมหรือการประชุมท่ีสนับสนุน ให มีการทํากิจกรรมกลุมของสมาชิกพรอม ๆ รวมกับการบรรยาย

จากวิทยากร 

    ขอเสียของการจัดหองประชุมแบบนี้ คือ การจัดการประชุมแบบนี้ทําใหผูเขารวมประชุมมีสวนรวม

ไดนอย ไมมีปฏิสัมพันธกับผูบรรยายและการดําเนินงานหรือการควบคุมของผูบรรยายอาจทําไดไมท่ัวถึง หรือ

หากมีการใชแสง  สี หรือเสียงในการบรรยายหากเกิดความขัดของทางเทคนิคอาจสงผลตอการประชุมหรือการ

บรรยายไมราบรื่นหรือทําการประชุมนาเบื่อได 

ประธาน 

รองประธาน เลขาทีป่ระชมุ 
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สรุปรูปแบบการจัดหองประชุมเพ่ือตอบสนองนโยบาย Green Office 

 

 หองประชุมหรือสถานท่ีจัดการประชุมถือเปนสิ่งสําคัญของการจัดการประชุม การอบรมและการ

สัมมนา  โดยสถานท่ีดังกลาวกอใหเกิดการพูดคุยเพ่ือแลกเปลี่ยนทัศนคติทางความคิด เปนการจุดประกายทาง

ความคิดใหผูปฏิบัติงาน หรือผูเขารวมประชุมสัมมนาไดเปนอยางดี  หองประชุมสวยๆ มีบรรยากาศท่ีดีและ

เหมาะสมจะเอ้ือตอจุดประสงคของการใชงานหรือตอบสนองการประชุมตางๆ ไดดี  ดังนั้นรูปแบบของการจัด

หองประชุมจึงมีความสําคัญมากตอวัตถุประสงคของการใชงานในแตละการประชุมดวย  ซ่ึงการจัดหองประชุม

ท้ัง  7 แบบท่ีไดกลาวมาขางตน  มีท้ังขอดีและขอเสียหรือขอจํากัดในการจัดหองประชุมเพ่ือการใชงานท่ี

แตกตางกัน ผูท่ีจะเลือกนําไปใชงานจึงตองใหความสําคัญกับวาระและโอกาสของการประชุมหรืองานนั้นๆ 

เพ่ือใหตอบสนองตรงตามวัตถุประสงคของการประชุมและผูเขารวมการประชุมใหมากท่ีสุดโดยสามารถ

ปรับเปลี่ยนเพ่ือความเหมาะสมตองานและจํานวนผูเขารวมประชุมได 

 การจัดหองประชุม “ท่ีประชุมคณะกรรมการบริหาร มหาวิทยาลัยมหิดล”นี้  ดวยลักษณะของ

พ้ืนท่ีการสรางหองประชุมเปนรูปทรงสี่เหลี่ยมผืนผา ตั้งอยูโซนผูบริหาร ชั้น 5 หอง 515 การจัดหองประชุมจึง

จัดโตะเปนรูปตัวยู หรือ (U-Shape Style) ซ่ึงเปนการประชุมท่ีมีขนาดเล็ก มีผูเขารวมประชุม คือ อธิการบดี 

และรองอธิการบดีฝายตางๆ เลขาท่ีประชุม ฝายเลขาท่ีประชุมรวมท้ังหมดประมาณ 14 ทาน หากมีผูมาชี้แจง

ในท่ีประชุมดวยตามวาระท่ีประชุมโดยสลับผลัดเปลี่ยนใหเขาไปชี้แจงในท่ีประชุมจะทําใหในหองไมแออัด

จนเกินไป ซ่ึงหองประชุมดังกลาวสามารถรองรับผูเขารวมประชุมไดสูงสุดไมเกิน 30 ทาน 

 โดยท่ัวไปนั้นการจัดเตรียมสถานท่ีประชุม หองประชุม ในการประชุมแตละครั้งอาจมีความ

แตกตางกัน เชน จํานวนผูเขาประชุม รูปแบบการจัดหองประชุม ลักษณะการประชุม วัตถุประสงคของการ

ประชุม ดังท่ีกลาวมาแลวขางตนแลว  แตสิ่งสําคัญของผูรับมอบหมายทําหนาท่ีฝายเลขาท่ีประชุม คือ 

การศึกษาขอมูลเบื้องตนของการประชุมกอน เชน จะประชุมเรื่องอะไร มีระเบียบวาระการประชุมอะไรบาง 

(เพ่ือจัดเตรียมขอมูลและเอกสารประกอบ) ผูเขาประชุมคือใครบาง ท้ังนี้เพ่ือจัดเตรียมหองประชุมใหเหมาะสม 

ตรวจสอบวัสดุอุปกรณใหเรียบรอย เชน โตะ เกาอ้ี ความสะอาด แสงสวาง ไฟฟา เครื่องปรับอากาศ เครื่อง

เสียง ไมโครโฟน เครื่องคอมพิวเตอร เครื่องฉายแผนทึบ เครื่องฉายแผนใสโปรเจคเตอร  ไวทบอรด (บางการ

ประชุมตองการใชงาน) และจะตองมีปฏิทินตั้งโตะ และโทรศัพทไวในหองประชุมดวยเพ่ือความสะดวกในการ 

นัดหมายการประชุมครั้งตอไป  การจัดหองประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยมหิดลนี้ใชพ้ืนท่ีสํานักงาน

อธิการบดี หองประชุม 515  ชั้น 5 ดังท่ีกลาวขางตนแลว  สําหรับของวางท่ีจัดเตรียมเนนของวางเพ่ือสุขภาพ 

ไมหวาน ไมมัน หรืออาจเปนผลไมตามฤดูกาล  เพ่ือตอบสนองนโยบาย Green Office เปนตน  ดังรูปแบบการ

จัดหองประชุมดังตอไปนี้ 
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การจัดหองประชุมรูปแบบตัวยู 

 

มุมวางของวาง ชา กาแฟ สําหรับการประชุมโดย Self Service (บริการตนเอง) 
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มุมวางของวาง ชา กาแฟ สําหรับการประชุมโดย Self Service (บริการตนเอง) 

           4.9  การจองหองประชุม  

 กอนการจัดหองประชุมผูปฏิบัติหนาท่ีเลขานุการท่ีประชุมจะตองทําการจองหองประชุมใน

ระบบการจองหองประชุมจากระบบ MUSIS โดยจะดําเนินการจองหองประชุมตามแผนการจัดการประชุม

ตามท่ีไดอนุมัติแลว ซ่ึงวิธีการจองหองประชุมทําได ดังนี้ 

 เขาตามลิงคนี้ http://opga.musis.mahidol/Pages/Default.aspx 

 

 

 

 

 

 

 

http://opga.musis.mahidol/Pages/Default.aspx
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เลือกจองหองประชุม 

 

กรอกรายละเอียดใหครบถวน 

 

คลิ๊ก “จองหอง
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ตรวจสอบตารางการจองหองประชุม  

 ตรวจสอบตารางการจองหองประชุม คลิ๊กตารางการจองหอง เพ่ือตรวจสอบ วัน และเวลา วาง

หรือไม  หากพบวาวันและเวลาดังกลาวไมมีผูใดใชงานหองประชุม ใหกรอกรายละเอียดชื่อเรื่องการประชุม จอง

ในนาม จํานวนผูเขาการประชุม และความตองการอ่ืน ๆ แลวทําการกดยืนยันระบบตอไป  แลวรอผลการอนุมัติ

ใหหองประชุมแจงกลับทาง E – Mail อีกครั้ง หรือเขาไปตรวจสอบอีกครั้งท่ีตารางการจองหองประชุมก็ได 

4.10  การเบิกจายคาจัดเล้ียงรับรองในการประชุม 

 การเบิกคาใชจายในการจัดการประชุมแตละครั้ง จะตองทําการเบิกจายเปนจํานวนจริงในการ

จัดการประชุมเนื่องจากตามระเบียบการคลังจะตองดําเนินการใหเปนไปตามประกาศของกองคลังเรื่องของ

คาใชจายดวย โดยคาอาหารกลางวัน และ ของวางท่ีใชจัดเพ่ือการประชุมในแตละครั้ง ดังนี้ 

- คาอาหารกลางวัน กําหนด 140 บาท / 1 ท่ี 

- คาของวาง กําหนด 35 บาท / 1 ท่ี  

ท้ังนี้ปริมาณอาหารกลางวันท่ีจะจัดข้ึนนั้นจะจัดแบบอาหารบุฟเฟต หรืออาหารจานเดียวก็ได

ตามความเหมาะสม โดยตรวจสอบจํานวนผูท่ีเขาประชุมมีปริมาณใหพอเหมาะกับการจัดเลี้ยง โดยอาหารท่ี

นํามาจัดการประชุมใหเนนอาหารเพ่ือสุขภาพ ลดปริมาณความหวาน ความมันลงเพ่ือสุขภาพของคณะ

กรรมการบริหารทุกทาน เม่ือจัดการประชุมเรียบรอยแลว ทําใบเสร็จรับเงินแทนเงินสดเพ่ือทําเรื่องอนุมัติสงใช

เงินคาจัดเลี้ยงตอไป ( ตัวอยางการทําเรื่องเบิกจาย และเอกสารการเบิกจาย ศึกษาจากภาคผนวก ข ) 
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บทที่ 5 

ปญหาและอุปสรรค และแนวทางแกไข 

 

5.1 ปญหา และอุปสรรค 

 การจัดการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยมหิดล  ซ่ึงในการประชุมแตละครั้งอาจ

เกิดปญหาและอุปสรรคท้ังเหตุการณเฉพาะหนาและเหตุการณท่ีไมอาจคาดคิดมากอนได ท้ังกอนการประชุม

และขณะการประชุมนั้น  ดวยประสบการณตรงในการปฏิบัติงานท่ีผานมาไดใชวิธีการแกไขปญหาท่ีเกิดข้ึน

เฉพาะหนารวมท้ังนําคําแนะนําจากประสบการณตรงจากหัวหนางานและผูปฏิบัติงานดวยการระดมความ

คิดเห็นในท่ีประชุมกลุมยอยจากผูปฏิบัติงาน จากผูเขียนคูมือและคณะฯ รวมท้ังขอเสนอแนะเพ่ือใชเปน

แนวทางปองกันเหตุการณและโอกาสท่ีจะอาจจะเกิดข้ึนตอไปในอนาคต  ซ่ึงสามารถจําแนกไดตามประเภท 

ดังนี้ 

5.1.1 การจัดประชุม 

 

ปญหาและอุปสรรคและแนวทางแกไข 

 

ปญหาและอุปสรรค แนวทางแกไข 

1.ระบบเครื่องเสียง จอคอมพิวเตอรไมทํางาน 

                                                                       

2.ไฟลท่ีใชประกอบการประชุมเปดไมได 

 

 

3.เอกสารประกอบการประชุมท่ีเพ่ิมเติมระหวางการ

ประชุม (เปนกระดาษ) 

 

4.รูปแบบการจดัการประชุมไมเปนไปตามนโยบาย 

Green Office (เชน ภาชนะบรรจอุาหารจากภายนอก)   

 

                                                                                                                                                           

 

5. หองประชุมใชประชุมตอเน่ืองตั้งแตชวงเชา กอนการ

ประชุมคณะกรรมการบริหารฯ ทําใหไมสามารถเขาไป

เตรียมอุปกรณการประชุมได 

 

 

1.ควรตรวจสอบการทํางานของระบบและความเรยีบรอย

กอนเริ่มประชุมดวยความรอบคอบเสมอๆ                                                               

2.นําไฟลเซฟลงเครื่องตรวจสอบการทํางานกอนการประชุม

จะเริม่ข้ึน ทดสอบ หากพบความผดิพลาดรีบแกไขดวน                                                                                                                               

3.ติดตามเอกสารท่ีใชประกอบการประชุม นํามา สแกนและ

แปลงไฟล เปน PDF กอนถึงวันประชุม   

4. กําชับกับผูจัดประชุมเรื่องภาชนะบรรจหุามใชโฟม

เด็ดขาด เน่ืองจากมีประกาศหามนําโฟมเขาสํานักงาน

อธิการบดี ถาพบทําการตักเตือนเปนลายลักษณอักษรเพ่ือ

ไมใหเกิดซ้ําข้ึนอีก                                                                  

5. เรียนแจงและประสานงานผูจัดการประชุมในชวงเชาวา

ถึงเวลาตองเตรียมอุปกรณและเตรยีมหองเพ่ือใชประชุม

สําหรับการประชุมคณะกรรมการบริหารฯ ท่ีจะเริ่มข้ึน

ในชวงบาย โดยขอใหเคลื่อนยายออกจากหองประชุมทันที                                                                            
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5.1.2 การจดและการเขียนรายงานการประชุม 

 

ปญหาและอุปสรรคและแนวทางแกไข 

                                                                     

 

 

ปญหาและอุปสรรค แนวทางแกไข 

ผูทําหนาท่ีจดรายงานการประชุม 

1.เน้ือหา รายละเอียดของการประชุมเปนศัพทวิชาการ 

ศัพทเฉพาะทําใหเขาใจยาก 

               

                                                                                  

2. ผูทําหนาท่ีจดรายงานการประชุมขาดทักษะการใช

สํานวนทางภาษาและ ถอยคําท่ีเหมาะสมรวมท้ังความถูก

ตองของภาษาไทย     

                                                 

3.บุคลากรในหนวยเลขานุการผูบริหารบางคนยังขาดทักษะ

ในการจดรายงานการประชุม หรือจดรายงานไมเปน ไม

สามารถทําหนาท่ีทดแทนไดและขาดประสบการณ 

                                                                     

                                                                                 

1.ควรคนควาหาความรูเพ่ิมเติมศพัทวิชาการตาง ๆ เพ่ือทํา

ใหรายงานการประชุมสมบูรณ ครบถวน และถูกตอง   

                                                                      

2.ผูทําหนาท่ีจดรายงานการประชุมควรฝกฝนทักษะการใช

สํานวนทางภาษาใหเปนภาษาเขียนไมใชภาษาพูด หรือควร

สงไปอบรมทักษะเพ่ิมเติม                                 

3. เน่ืองจากเปนนโยบายการรักษาความลับท่ีประชุมดังน้ันผู

ท่ีทําหนาท่ีจดรายงานการประชุมจึงมีความสําคัญและ

มอบหมายใหปฏิบัติหนาท่ีอยางเต็มท่ี กรณีท่ีไมสามารถ

ปฏิบัติหนาท่ีไดจึงตองใหผูท่ีสามารถเขาจดรายงานทดแทน

สํารองไวดวยโดยฝกอบรมเทคนิคการจดรายงานการประชุม

และการเขียนรายงานการประชุมตอไป 

ผูเขารวมการประชุม 

1.กรรมการท่ีประชุมไมไดอานรายงานการประชุมกอน

ลวงหนาทําใหไมทราบมติ และขอมูลท่ีแทจริง                                                                   

2.กรรมการบางทานใหความสนใจวาระการประชุมเฉพาะท่ี

ตนเองรับผดิชอบจึงไมไดสนใจหรอืแสดงความเห็นเพ่ิมเติม

ในท่ีประชุม       

                                                                                                                                                                       

3.กรรมการท่ีประชุมยังติดตอธุระไมแลวเสร็จ หรือ กําลัง

สนทนาโทรศัพทขณะประชุม 

                                                                              

1.กรรมการควรอานรายงานการประชุมลวงหนากอนการ

ประชุมเพ่ือเสนอขอขัดแยงกรณีไมเปนไปตามมติท่ีประชุม                                                         

2.กรรมการท่ีประชุมควรใหความสําคัญกับเน้ือหาวาระท่ี 

กรรมการทานอ่ืนเสนอและโปรดแสดงความคิดเห็นเพ่ือ

ความหลากหลายและแนวคิดเชิงสรางสรรคท่ีเกิดข้ึนในท่ี

ประชุม                                    

 3. ประธานท่ีประชุมควรแจงกรรมการใหสนใจการประชุม

ตั้งใจฟงเน่ืองจากตองขอความเห็นชอบลงมติ                                                                                   
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ปญหาและอุปสรรคและแนวทางแกไข(ตอ) 

 

ปญหาและอุปสรรค แนวทางแกไข 

เร่ืองอ่ืน ๆ 

1.ระยะเวลาท่ีเยิ่นเยอในการประชุม ทําให

คณะกรรมการเกิดความเมื่อยลา และ เบ่ือหนาย 

                                                                            

2. มีจํานวนวาระการประชุมท่ีจะนําเสนอในท่ีประชุม

มาก                                                     

                                                                                     

3. การประชุมท่ีตองการความคิดเห็นท่ีหลากหลายจน

ไมสามารถหาขอยุติ หรือลงมติท่ีประชุมลงได                                                                    

                                                                                                                     

4. การตรวจรายงานการประชุมตามหัวขอของ

ผูรับผิดชอบท่ีสงใหพิจารณาเบ้ืองตนลาชา ซึ่งจะสงผล

ตอการแกไขรายงานการประชุมฉบับสมบูรณข้ึน 

                                                                                 

1.ประธานท่ีประชุมจะตองเปนผูควบคุมเวลาในการประชุม 

และตองดําเนินการประชุมไปตามวาระ                                                                                          

2.ควรกําหนดเรื่องท่ีนําเสนอวาระการประชุมโดยการจัด

กลุมเรื่องเสนอพิจารณา และเรื่องแจงเพ่ือทราบ  เพ่ือให

วาระท่ีประชุมมีจํานวนท่ีเหมาะสม เปนตน                                                                            

3. ประธานท่ีประชุมจะตองเปนผูตัดสินช้ีขาด เพ่ือหา ขอยุติ 

เพ่ือลงมติในท่ีประชุมลงใหได                                                                                                         

4.ติดตามขอตนฉบับท่ีแกไขแลวจากเลขาผูบริหารท่ีดูแลรอง

อธิการฝายตาง ๆ ท่ีเสนอ  วาระการประชุมโดยขอความ

กรุณาใหชวยพิจารณาราง รายงานการประชุมดวย                                                  

 

 

5.2 ขอเสนอแนะ 

 1. การจัดเตรียมหองประชุมควรมาดําเนินงานกอนการประชุมจะเริ่มข้ึนอยางนอย 2 ชั่วโมง 

2. การเตรียมอาหารกลางวันและอาหารวางเพ่ือลดปริมาณขยะท่ีเกิดข้ึนตองปฏิบัติตามนโยบาย 

Green Office อยางเครงครัด 

3. ควรตรวจสอบรายชื่อกรรมการผูเขาประชุม และผูไมมาประชุมเพ่ือใชแจงประธานท่ีประชุมทราบ 

4. ประธานท่ีประชุมควรควบคุมระยะเวลาในการประชุม โดยดําเนินการประชุมตามวาระท่ีแจงในท่ี

ประชุมและเปนผูชี้ขาดในมติตางๆ และสรุปประเด็นตาง ๆ ใหเกิดความเขาใจท่ีตรงกัน 

5. การจดรายงานการประชุมจะตองไดรับการฝกฝนใหเกิดความชํานาญทางดานสํานวนทาง

ภาษาไทยหรือฝกใหสามารถจดรายงานการประชุมทดแทนกันไดในทุกกรณี 

6. ผูทําหนาท่ีจดรายการการประชุมตองเปนนักฟงท่ีดี มีสมาธิอยูกับเรื่องตาง ๆ ท่ีกําลังประชุมอยู 

7. ควรแจงลวงหนากรณียกเลิกการประชุม เนื่องจากจะตองเตรียมความพรอมของอาหารและของ

วางจะไดไมเกิดความสิ้นเปลืองงบประมาณในการเตรียมจัดซ้ืออาหารแลวยกเลิกการประชุม 
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ประกาศนโยบายการจัดการสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน 
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ประกาศงดใชบรรจุภัณฑประเภทโฟม 
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แผนการปฏิบัติงาน 

แผนงาน วันจันทร วันอังคาร วันพุธ วันพฤหัสบดี วันศุกร หมายเหตุ 

การจัดทําระเบียบวาระการประชุม       

1. เลขานุการผูบริหารเสนอ 

 “แบบเสนอระเบียบวาระเขาท่ีประชุมคณะกรรมการ

บริหาร”  

      

2. การรวบรวมและจัดทําระเบียบวาระการประชุม

(เอกสารและ PDF) 

      

3. จัดสงแฟมเอกสารและไฟล PDF เขาอีเมลผูบริหาร        

การประชุม       

1. จัดทํารายงานการประชุม        

2. สงรายงานการประชุม        

3. ตรวจและแกไขรายงานการประชุม       

การจัดทํามติท่ีประชุม       

1. จัดทํามติท่ีประชุมหลังจากท่ีมีการรับรองรายงานการ

ประชุม 

      

2. สงมติท่ีประชุมใหเลขานุการผูบริหาร/ผูท่ีเก่ียวของ       
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การจัดทําระเบียบวาระการประชุม 

(ตัวอยาง)  

ใบเสนอระเบยีบวาระการประชุม 

 

เรียน อธิการบดี รองอธิการบดี และ รองอธิการบดีฝายตางๆ  

แบบเสนอวาระเขาท่ีประชุม  

คณะกรรมการบริหาร มหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งท่ี 6 /2559 

วันอังคารท่ี 23 กุมภาพันธ 2559 

เวลา 13.00 – 16.00 น. หอง 515  

ลําดับท่ี เรื่อง การบรรจุวาระ ผูเสนอ อ่ืนๆ 

เพ่ือทราบ สืบเนื่อง เพ่ือพิจารณา 

       

       

       

       

       

       

       

 

 

กรุณาสงกลับท่ี .......ชื่อเลขานุการผูบริหาร.......
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     (ตัวอยาง) 

    หนาปก 

 

  

 

 

ระเบียบวาระการประชุม  

คณะกรรมการบริหาร มหาวิทยาลัยมหิดล 

คร้ังที่ ๖ / ๒๕๕๙ 

วันอังคารที่  ๒๓  กุมภาพันธ  ๒๕๕๙ 

ณ หองประชุม ๕๑๕  ช้ัน ๕ สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหดิล 

เวลา ๑๓.๐๐ น. 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- จัดแฟมและสงแฟม ๒๓ ก.พ. ๕๙ – 
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 (ตัวอยาง) 

ระเบียบวาระการประชุม 

คณะกรรมการบริหาร มหาวิทยาลัยมหิดล 

ครั้งท่ี ๖ / ๒๕๕๙ 

วันอังคารท่ี  ๒๓  กุมภาพันธ  พ.ศ. ๒๕๕๙  เวลา ๑๓.๐๐ น. 

ณ หองประชุม  ๕๑๕  ช้ัน ๕ สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล 
 

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

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องแจงเพ่ือทราบ 

     ไมมี  
 

ระเบียบวาระท่ี ๒ รับรองรายงานการประชุม 

๒.๑ รับรองรายงานการประชุม ครั้งท่ี  ๕/๒๕๕๙  เม่ือวันท่ี ๑๖ กุมภาพันธ ๒๕๕๙ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องสืบเนื่อง  

   ไมมี 
 

ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา  

 ๔.๑ แผนการดําเนินงานของมหิดลแชนแนล  

    (เสนอโดย รองอธิการบดีฝายบริหาร) 
 

 ๔.๒ ข้ันตอนการออกแบบและนําเสนอแนวคิดระบบอัตลักษณ (Corporate identity  

   System: ตราสัญลักษณ/สีอัตลักษณ/ชุดตัวหนังสืออัตลักษณ กราฟฟกอัต

ลักษณ) 

    (เสนอโดย รองอธิการบดีฝายบริหาร) 
 

 ๔.๓ (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการเลือกประธาน 

   คณะกรรมการและกรรมการสวัสดิการ สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล 

    (เสนอโดย รองอธิการบดีฝายทรัพยากรบุคคล) 
 

 ๔.๔ การขอโอนยายเงินรวมลงทุนใน บริษัท เอ็ม-เคลีย ไบโอรีซอรส จํากัด 

    (เสนอโดย รองอธิการบดีฝายการคลังและสารสนเทศ) 
 

ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องอ่ืน ๆ  

 ๕.๑ ผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัย โดย Webometric ครั้งท่ี ๑ ประจําป ๒๐๑๖ 

   (เสนอโดย นายธีรพันธุ วิมลสาระวงค ผูอํานวยการกองเทคโนโลยีสารสนเทศ 

***การประชุมคร้ังตอไป คร้ังท่ี ๗/๒๕๕๙ วันอังคารท่ี ๘ มีนาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ หองประชุม ๕๑๕*** 
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(ตัวอยาง) 

เอกสารการประชุม  คณะกรรมการบริหาร มหาวิทยาลัยมหิดล คร้ังท่ี ๖ / ๒๕๕๙  วันอังคารท่ี ๒๓ กุมภาพันธ ๒๕๕๙ 

 

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องแจงเพ่ือทราบ 

 

    ไมมี 

 

สาระสําคัญ    -  

 

สรุปมติท่ีขอ  เสนอท่ีประชุมเพ่ือรับทราบ 

 

มติท่ีประชุม 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

งานเลขานุการกิจฯ  กองบริหารงานทั่วไป 
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(ตัวอยาง) 

เอกสารการประชุม  คณะกรรมการบริหาร มหาวิทยาลัยมหิดล คร้ังท่ี ๖ / ๒๕๕๙  วันอังคารท่ี ๒๓ กุมภาพันธ ๒๕๕๙ 

 

ระเบียบวาระท่ี ๒ รับรองรายงานการประชุม 

 

  ๒.๑ รับรองรายงานการประชุม ครั้งท่ี ๕/๒๕๕๙  เม่ือวันท่ี ๑๖ กุมภาพันธ ๒๕๕๙ 

 

สาระสําคัญ ฝายเลขานุการไดจัดทํารายงานการประชุมครั้งท่ี ๕/๒๕๕๙                                                

เม่ือวันท่ี ๑๖ กุมภาพันธ ๒๕๕๙ เสร็จเรียบรอยแลว (จาํนวน ๔ หนา)  

 คลิก เพ่ือเขาสูรายงานการประชุม 

 

สรุปมติท่ีขอ  เสนอท่ีประชุมเพ่ือพิจารณา 

 

มติท่ีประชุม 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

 

 

 

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

งานเลขานุการกิจฯ  กองบริหารงานทั่วไป 
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(ตัวอยาง) 

เอกสารการประชุม  คณะกรรมการบริหาร มหาวิทยาลัยมหิดล คร้ังท่ี ๖ / ๒๕๕๙  วันอังคารท่ี ๒๓ กุมภาพันธ ๒๕๕๙ 

 

ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา 

 

 ๔.๑ แผนการดําเนินงานของมหิดลแชนแนล  

    (เสนอโดย รองอธิการบดีฝายบริหาร) 

 

สาระสําคัญ  คลิก เพ่ือเขาสูเอกสารประกอบการประชุม 

 

สรุปมติท่ีขอ  เสนอท่ีประชุมเพ่ือพิจารณา 

 

มติท่ีประชุม 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

 

 

 

 

 

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

งานเลขานุการกิจฯ  กองบริหารงานทั่วไป 
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(ตัวอยาง) 
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การจัดทํารายงานการประชุม 
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(ตัวอยาง) 

(ราง) รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร มหาวิทยาลัยมหิดล คร้ังที่ ๕/๒๕๕๙ 

วันอังคารที่ ๑๖ กุมภาพันธ ๒๕๕๙  

ณ หองประชุม ๕๑๕ ชั้น ๕ สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา 

ผูมาประชุม 

๑. ศ.คลินิก นพ. อุดม คชินทร อธิการบดี   

๒. ศ.นพ.บรรจง มไหสวริยะ รองอธิการบดี 

๓. ศ.คลินิก นพ. โชคชัย เมธีไตรรัตน รองอธิการบดีฝายบริหาร 

๔. ศ.ดร.ศันสนีย ไชยโรจน รองอธิการบดีฝายวิจัยและวิเทศสัมพันธ 

๕. รศ.นพ.ประดิษฐ สมประกิจ รองอธิการบดีฝายการคลังและสารสนเทศ 

๖. รศ.นพ.ปรีชา สุนทรานันท รองอธิการบดีฝายกิจการนักศึกษาและศิษยเกาสัมพันธ 

๗. ผศ.เชิญโชค ศรขวัญ รองอธิการบดีฝายการศึกษาและวิทยาเขตกาญจนบุรี 

๘. รศ.นพ.สุวัฒน เบญจพลพิทักษ รักษาการรองอธิการบดีฝายการศึกษา 

๙. รศ.นพ.ธันย สุภัทรพันธุ รองอธิการบดีฝายทรัพยากรบุคคล 

๑๐. นพ.หรรษา แตศิริ รองอธิการบดีฝายโครงการจัดตั้งวิทยาเขตอํานาจเจริญ 

๑๑. นพ.เกษตร อมันตกุล รองอธิการบดีฝายโครงการจัดตั้งวิทยาเขตนครสวรรค 
 

ผูไมมาประชุม (ติดภารกิจ) 

๑. รศ.ดร.ภก.สมภพ ประธานธุรารักษ รองอธิการบดีฝายพัฒนาคุณภาพ 

๒. รศ.ดร.กิติกร จามรดุสิต รองอธิการบดีฝายสิ่งแวดลอมและการพัฒนาอยางยั่งยืน 
 

ฝายเลขานุการ  

๑. นายชัยโรจน  รอดเกลี้ยง     หัวหนางานเลขานุการกิจฯ 

๒. นางโสภาพรรณ  สุริยะมณี     เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป 

๓. นางสาวเขมณัฏฐ   อริยชยานันต     เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป 
 

เร่ิมประชุมเวลา ๑๔.๐๐ น.  

 ศ.คลินิก นพ. อุดม คชินทร อธิการบดี เปนประธานที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร มหาวิทยาลัยมหิดล               

ไดดําเนินการประชุม ตามระเบียบวาระการประชุม ดังตอไปนี้ 
 

ระเบียบวาระที่ ๑   เร่ืองแจงเพ่ือทราบ 

๑.๑ ชื่อระเบียบวาระ 

 ศ.นพ.บรรจง มไหสวริยะ รองอธิการบดี แจงวา …………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 มติที่ประชุม   รับทราบ 
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(ตัวอยาง) 

ระเบียบวาระที่ ๒  รับรองรายงานการประชุม  

๒.๑ รับรองรายงานการประชุม คร้ังที่  ๔/๒๕๕๙  เม่ือวันที่ ๘ กุมภาพันธ ๒๕๕๙ 

 ที่ประชุมไดพิจารณารายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร คร้ังที่ ๔/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๘ กุมภาพันธ 

๒๕๕๙ 

 ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมโดยไมมีการแกไข 

 

ระเบียบวาระที่ ๓  เร่ืองสืบเน่ือง  

 ไมมี 

 

ระเบียบวาระที่ ๔  เร่ืองเสนอเพ่ือพิจารณา 

๔.๑ ชื่อระเบียบวาระ 

 ศ.นพ.บรรจง มไหสวริยะ รองอธิการบดี ชี้แจงวา ……………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 ที่ประชุมพิจารณาแลว   ……………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 มติที่ประชุม   .................................................................................................................................. 

 

ระเบียบวาระที่ ๕  เร่ืองอ่ืนๆ 

๕.๑ ชื่อระเบียบวาระ 

 ศ.ดร.ศันสนีย ไชยโรจน รองอธิการบดีฝายวิจัยและวิเทศสัมพันธ ชี้แจงวา ................................................. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

 มติที่ประชุม   รับทราบ  
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(ตัวอยาง) 

เลิกประชุมเวลา ๑๔.๔๐ น.  

 

 

 

  (ศ.คลินิก นพ.โชคชัย เมธีไตรรัตน) 

      รองอธิการบดีฝายบริหาร    

      ผูตรวจรายงานการประชุม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(นายชัยโรจน  รอดเกลี้ยง) 

หัวหนางานเลขานุการกิจฯ 

 

 

(นางสาวเขมณัฏฐ  อริยชยานนัต) 

เจาหนาทีบ่ริหารงานทั่วไป 

 

ผูจดรายงานการประชุม 
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 (ตัวอยาง) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

งานเลขานุการกิจและสภาคณาจารย 

กองบริหารงานท่ัวไป มหาวิทยาลัยมหิดล  

โทรศัพท ๖๒๐๓-๕ , ๑๒๘๔๙-๖๒๐๓-๕   Intra-phone i+๔๙-๖๒๐๓-๕ 

โทรสาร ๐-๒๘๔๙-๖๒๒๒ 

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

 

 

เรียน  รองอธิการบดีฝายบริหาร  

  

 เพ่ือโปรดพิจารณา (ราง) รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร ครั้งท่ี ๖/๒๕๕๙ 

รายละเอียดปรากฏตามเอกสารท่ีแนบมาพรอมนี้ จักขอบพระคุณยิ่ง 

 

 

 

                                                           

          ( ชื่อ นามสกุล ) 

                                            วันท่ี  เดือน  ป 
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การจัดทํามติที่ประชุม 
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                                                              (ตัวอยาง) 

 

 

                                                                                             รองอธิการบดีฝายบริหาร 

                                                                       โทร. ๖๓๓๔  

 

ท่ี  ศธ ๐๕๑๗.๐๑/ 

วันท่ี ๒๕ กุมภาพันธ ๒๕๕๙ 

เรื่อง ขอสงมตทิี่ประชุมคณะกรรมการบริหาร มหาวิทยาลัยมหดิล คร้ังที่ ๕/๒๕๕๙ 

เรยีน รองอธกิารบด ี
 

ฝายเลขานุการที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร มหาวิทยาลัยมหิดล ขอนําสงมติเฉพาะเรื่องการ

ประชุมคณะกรรมการบริหาร คร้ังที่ ๕/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ ๒๕๕๙ ซึ่งที่ประชุมไดพิจารณา

รับรองแลว   เมื่อการประชุมคณะกรรมการบริหาร มหาวิทยาลัยมหิดล คร้ังที่ ๖/๒๕๕๙ ในวันที่ ๒๓ 

กุมภาพันธ ๒๕๕๙             

ในการนี้ จึงขอสงมติที่ประชุมในสวนที่ เก่ียวของกับรองอธิการบดี มาเพื่อทราบและโปรด

ดําเนนิการตอไป ดังนี้  

 

๑.   เรื่องแจงเพื่อทราบ 

 ระเบยีบวาระท่ี  ๑.๑   ชื่อเรื่อง  

 ศ.นพ.บรรจง มไหสวริยะ รองอธกิารบด ีแจงวา ใสเนื้อหาในรายงานการ

ประชุม………….................... 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

….……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 มตท่ีิประชุม   .............. 

 

 

 

 

 (ศาสตราจารยคลินิก นพ.โชคชัย เมธีไตรรัตน) 

รองอธิการบดีฝายบริหาร 

เลขานุการที่ประชุม 
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ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 ฉบับแกไข พ.ศ.2539 

 

1. ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 ฉบับแกไข พ.ศ.2539 ขอ 25 

ไดใหความหมายคําวา “รายงานการประชุม” ไววา การบันทึกความคิดเห็นของผูมาประชุม ผูเขารวม

ประชุม และมติของท่ีประชุมไวเปนหลักฐาน ดังนั้น เม่ือมีการประชุม จึงเปนหนาท่ีของฝายเลขานุการท่ี

จะตองรับผิดชอบจัดทํารายงานการประชุมตามแบบท่ี 11 ทายระเบียบ โดยมีรายละเอียดตามท่ีกําหนดไว

ในระเบียบขอ 25 ดังนี้ 

                                1.1 รายงานการประชุม ใหลงชื่อคณะท่ีประชุม หรือการประชุมของคณะนั้น 

เชน รายงานการประชุมคณะกรรมการ........  

                                1.2 ครั้งท่ี ใหลงครั้งท่ีท่ีประชุมเปนรายป โดยเริ่มครั้งแรกจากเลข 1 เรียงเปน

ลําดับไปจนสิ้นปปฏิทิน ทับเลขปพุทธศักราชท่ีประชุม เม่ือข้ึนปปฏิทินใหมใหเริ่มครั้งท่ี 1 ใหม เรียงไป

ตามลําดับ เชน ครั้งท่ี 1/2533 หรือจะลงครั้งท่ีประชุมท้ังหมดของคณะท่ีประชุม หรือการประชุมนั้น 

ประกอบกับครั้งท่ีประชุมเปนรายปก็ได เชน ครั้งท่ี 205-1/2533 เปนตน  

                                1.3 เม่ือ   ใหลงวัน เดือน ปท่ีประชุม โดยลงวันท่ีพรอมตัวเลขของวันท่ี ชื่อเต็ม

ของเดือน และตัวเลขของปพุทธศักราช เชน เม่ือวันท่ี 10 มกราคม 2533  

                                1.4   ณ   ใหลงชื่อสถานท่ีท่ีใชเปนท่ีประชุม  

                                1.5 ผูมาประชุม ใหลงชื่อและหรือตําแหนงของผูไดรับแตงตั้งเปนคณะท่ีประชุม 

ซ่ึงมาประชุมในกรณีท่ีเปนผูไดรับการแตงตั้งเปนผูแทนหนวยงานใหระบุวา เปนผูแทนจากหนวยงานใด 

พรอมตําแหนงในคณะท่ีประชุม หรือการประชุมนั้น ในกรณีท่ีเปนผูมาประชุมแทนใหลงชื่อผูมาประชุมแทน 

และลงดวยวามาประชุมแทนผูใดหรือตําแหนงใด หรือแทนผูแทนหนวยงานใด  

                                1.6 ผูไมมาประชุม ใหลงชื่อและหรือตําแหนงของผูไดรับแตงตั้งเปนคณะท่ี

ประชุม ซ่ึงมิไดมาประชุม โดยระบุใหทราบวาเปนผูแทนจากหนวยงานใด พรอมท้ังเหตุผลท่ีไมสามารถมา

ประชุม ถาหากทราบดวยก็ได  

                                1.7 ผูเขารวมประชุม   ใหลงชื่อและหรือตําแหนงของผูท่ีมิไดรับการแตงตั้งเปน

คณะท่ีประชุม ซ่ึงไดเขารวมประชุม และหนวยงานท่ีสังกัด ถามี  

                                1.8 เริ่มประชุมเวลา ใหลงเวลาท่ีเริ่มประชุม  

                                1.9 ขอความ ใหบันทึกขอความท่ีประชุม โดยปกติใหเริ่มดวยประธานกลาวเปด

ประชุมและเรื่องท่ีประชุมกับมติหรือขอสรุปของท่ีประชุมในแตละเรื่องประกอบดวยหัวขอ ดังนี้  

                                                1.9.1 เรื่องท่ีประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ  

                                                1.9.2 เรื่องการรับรองรายงานการประชุม  

                                                1.9.3 เรื่องท่ีเสนอใหท่ีประชุมทราบ  

                                                1.9.4 เรื่องท่ีเสนอใหท่ีประชุมพิจารณา  

                                                1.9.5 เรื่องอ่ืน ๆ  (ถามี)  
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                                1.10 เลิกประชุมเวลา   ใหลงเวลาท่ีเลิกประชุม  

                                1.11 ผูจดรายงานการประชุม ใหเลขานุการหรือผูซ่ึงไดรับมอบหมายใหจด

รายงานการประชุม ลงลายมือชื่อ พรอมท้ังพิมพชื่อเต็มและนามสกุลไวใตลายมือชื่อในรายงานการประชุม

ครั้งนั้นดวย  

                2. การจดรายงานการประชุม อาจทําได 3 วิธี 

                        2.1 จดละเอียดทุกคําพูดของกรรมการ หรือผูเขารวมประชุมทุกคน พรอมดวยมติ 

                                2.2 จดยอคําพูดท่ีเปนประเด็นสําคัญของกรรมการหรือผูเขารวมประชุม อันเปน

เหตุผลนําไปสูมติของท่ีประชุม พรอมดวยมต ิ 

                                2.3 จดแตเหตุผลกับมติของท่ีประชุม  

                การจดรายงานการประชุมโดยวิธีใดนั้น ใหท่ีประชุมนั้นเองเปนผูกําหนด หรือใหประธานและ

เลขานุการของท่ีประชุมปรึกษาหารือกันและกําหนด  

                3. การรับรองรายงานการประชุม อาจทําได 3 วิธี  

                                3.1 รับรองในการประชุมครั้งนั้น ใชสําหรับกรณีเรื่องเรงดวน ใหประธานหรือ

เลขานุการของท่ีประชุมอานสรุปมติใหท่ีประชุมพิจารณารับรอง  

                                3.2 รับรองในการประชุมครั้งตอไป ประธานหรือเลขานุการ เสนอรายงานการ

ประชุมครั้งท่ีแลว  

                                3.3 รับรองโดยการแจงเวียน ใชในกรณีท่ีไมมีการประชุมครั้งตอไป หรือมีแตยัง

กําหนดเวลาประชุมครั้งตอไปไมได หรือมีระยะเวลาหางจากการประชุมครั้งนั้นมาก ใหเลขานุการสงรายงาน

การประชุมไปใหบุคคลในคณะกรรมการพิจารณารับรอง ภายในระยะเวลาท่ีกําหนด  
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1. ลักษณะงานท่ีเลขานุการท่ีประชุมตองปฏิบัติ ดังนี้ 

 

ช่ือการประชุม : คณะกรรมการบริหาร มหาวิทยาลัยมหิดล หรือชื่อเดิมเรียกวา ประชุมทีมผูบริหาร 

เวลาประชุม : ทุกวันอังคาร สัปดาหท่ี 2, 3, และ 4 ของทุกเดือน (เวน สัปดาหท่ี 1) เริ่มเวลา 13.00 น.     

เปนตนไป 
 

**  พึงระลึกเสมอวาส่ิงสําคัญท่ีสุดในการปฏิบัติหนาท่ีเลขานุการท่ีประชุมฯ คือ การรักษาความลับ หาม

นําเรื่องในท่ีประชุมไปเลาใหใครฟงเด็ดขาด ท้ังในและนอกองคกร นอกจากเปนผูท่ีเกี่ยวของในเรื่องนั้นๆ

มาสอบถาม เชน ผูอํานวยการกอง/ศูนย เจาหนาท่ีท่ีเกี่ยวของ  แตกอนท่ีจะใหขอมูลใด ๆ ก็ตามตอง

ปรึกษาหัวหนางานฯ กอนเสมอวาสามารถใหขอมูลไดหรือไม 
 

 ลักษณะงานท่ีตองปฏิบัติ มีดังนี้ 

1. จัดทําระเบียบวาระการประชุม  

1.1 เลขานุการผูบริหาร จะเวียนแจงระเบี ยบวาระการประชุมประมาณ  วันพุธ – จันทร               

หรือวันอังคาร กอนท่ีจะมีการประชุมวันอังคารบาย 

1.2 เม่ือไดระเบียบวาระการประชุมจากเลขานุการผูบริหารแลว ใหจัดทําระเบียบวาระการประชุม  

และจัดทําไฟล PDF สงเขาอีเมลของผูบริหารและเลขานุการผูบริหารทุกคน  
 

2. เขาประชุมคณะกรรมการบริหาร มหาวิทยาลัยมหิดล 

ทําหนาท่ี ในการอํานวยความสะดวกใหการประชุมราบรื่นไปดวยดี อํานวยความสะดวกใหผูบริหาร

ดําเนินการประชุมผานไปไดดวยดี หรือ ประสานงานกับผูท่ีจะมานําเสนอ/ชี้แจงในท่ีประชุม โดยเลขานุการ

ผูบริหาร จะชวยประสานงานให และเม่ือใกลถึงวาระนั้นๆ ท่ีจะมีผูนําเสนอ/ชี้แจง ใหผูท่ีจะมานําเสนอเตรียม

ตัวและเชิญเขามาในหองประชุม โดยใหนั่งบริเวณหนาคอมพิวเตอร และใหผูนําเสนอ/ผูชี้แจงเปดไมโครโฟน           

ทุกครั้งกอนพูด (เสียงในเครื่องอัดเสียงจะไดชัดเจน) 
 

3. จดบันทึก และจัดทํารายงานการประชุม  

3.1 ควรสงรายงานการประชุมใหหัวหนางานตรวจ ประมาณวันพฤหัสบดี ไมควรเกินนี้ เพราะจะตอง 

เผื่อเวลาให ศ.คลินิก นพ. โชคชัย เมธีไตรรัตน รองอธิการบดีฝายบริหาร (รองอธิการบดีฝายบริหาร) ตรวจดวย  

3.2 รายงานควรไดรับการตรวจแกไขและรองอธิการบดีฝายบริหารลงนามเรียบรอย ในวันจันทร

กอนท่ีจะมีการประชุมวันอังคาร  
 

4. จัดทํามติท่ีประชุม  

4.1 ทํามติท่ีประชุมหลังจากท่ีมีการรับรองรายงานการประชุมแลว 

4.2 แจงมติท่ีประชุมใหรองอธิการบดีตนเรื่องท่ีเสนอวาระรับทราบ และดําเนินการตอไป 
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5. เขารวมการประชุมอ่ืนๆ ทําหนาท่ีเปนผูชวยเลขานุการท่ีประชุม เชน ประชุมปฏิบัติการ (ประชุมทุก

วันจันทรสัปดาหท่ี1และ3 ของทุกเดือน) ,ประชุมคณะกรรมการประจํามหาวิทยาลัยหรือชื่อเดิมวา 

ประชุมคณบดี (ประชุมทุกวันพุธสัปดาหท่ี 2 และ 4 ของทุกเดือน) และงานประชุมอ่ืนๆ  
 

6. งานอ่ืนๆ ท่ีไดรับมอบหมาย เชน งานพิธีการตางๆ  

 

2. ส่ิงของท่ีตองเตรียม คือ เอกสาร/อุปกรณ สําหรับใชในการประชุม 

 

 เอกสาร 

1. แฟมการประชุมทีม (ท่ีเปนเอกสาร) (ภาคผนวก การจัดทําระเบียบวาระการประชุม) 

ประกอบดวย  

1.1 หนาปก (กระดาษสีทําเปนหนาปก อยูในตูตรงโตะ คุณวรกัญญา ชั้น 5 โทร. 6317)  

1.2 ระเบียบวาระการประชุม              

1.3 ใบปะหนาวาระการประชุม                

1.4 เอกสารประกอบการประชุม  

2. แฟมสีน้ําเงินสําหรับใสใบลงนามผูเขาประชุม  

3. ใบลงนาม ควรเปลี่ยน “ครั้งท่ีของการประชุม กับ วันท่ีประชุม” กอนปริ๊นททุกครั้ง 

4. ตารางการประชุมคณะกรรมการบริหาร และตารางการประชุมท่ีสําคัญของมหาวิทยาลัย 

ประจําป 2559 ไดแก การประชุมปฏิบัติการ การประชุมคณะกรรมการประจํามหาวิทยาลัย 

การประชุมคณะกรรมการบริหารทรัพยากรบุคคล (ก.บ.ค.) และประชุมพิธีพระราชทาน

ปริญญาบัตร  

5. ปฏิทินตั้งโตะ  

 

 ไฟล PDF  

1. แปลไฟล word เปน ไฟล PDF  

2. สงไฟล PDF เขาอีเมล ผูบริหาร และ เลขานุการผูบริหารทุกคน  

 

 อุปกรณ 

1. โนตบุค 2 เครื่อง ยืมวันจันทรตอนเย็น และไปรับวันอังคารตอนเชา   

วิธีการยืม  

2.1 เขาเว็บ http://intranet.mahidol/ จากนั้นเลื่อนลงทางดานขวามือ จะมีใหคลิก คํา

วา MUSIS   

http://intranet.mahidol/
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2.2 คลิกคําวา “จองครุภัณฑ”   

2.3 คลิกคําวา “จองครุภัณฑ”  ท่ีแถบซายมือน้ําเงิน  

2.4 ตรงหัวขอ หมวดครุภัณฑ ใหเลือก ครุภัณฑ IT  

2.5 คลิก คําวา “คนหา”  

2.6 ทําเครื่องหมายในชองสี่เหลี่ยม ท่ีมีคําวา “คอมพิวเตอรโนตบุค” ติ๊กเลือก 2 ชอง = 

จอง 2 เครื่อง  

2.7 คลิกท่ีคําวา “จอง”  

2.8 ใสขอมูลในชอง “เพ่ือใชในการ*” ใหพิมพวา “ประชุมคณะกรรมการบริหาร” 

2.9 ใสขอมูลลงในชอง วันท่ี/เวลา ท่ียืมและคืน  

2.10 คลิก OK  

 

จากนั้น รอผลการอนุมัติจากระบบ เม่ือไดรับการอนุมัติแลว ใหไปรับโนตบุคกับพ่ีนา กอง IT    

(หองคอมพิวเตอร ชั้น 1 กอนไปรับควรโทรแจงกอน เบอร 6103) 

 

หมายเหตุ : เม่ือเลิกประชุมแลว หากสามารถคืนโนตบุคใหกับพ่ีนา ก็ใหคืนไดเลย แตหากไมสะดวกคืนสามารถ

เก็บโนตบุคไวในหองประชุมตรงดานหลังพ่ีลูกหวา แลวจึงคืนใหพ่ีนาตอนเชาในวันถัดไป  

2. ปลั๊กสามตา 3 ตัว (สําหรับเสียบปลั๊กชารจแบตโนตบุค) ยืมไดท่ีพ่ีเมษา (วรรณษา) และพ่ีจิ๋ม 

(สุภาพร) ชั้น 5  โทร 6311 และ 6319 

3. พอยเตอร ยืมไดท่ีพ่ีเมษา (วรรณษา) ชั้น 5 โทร 6311  

4. เครื่องอัดเสียง (ถามีเปนของตัวเองก็ดี หรือถาไมมีใหขอยืมจากหัวหนางาน)  

5. อุปกรณเครื่องเขียนและกระดาษสําหรับจดบันทึก 

6. กระดาษแผนเล็กๆ ไวจดโนต  

7. ปฏิทินตั้งโตะ 

 

 ตรวจสอบความพรอมของหองประชุม 515 ช้ัน 5  

1. ควรข้ึนไปตรวจสอบความเรียบรอยในหองประชุม เวลา 11.00 น. (หากหองประชุมวางอยู 

2. เม่ือยืมปลั๊กสามตาจากพ่ีเมษาและพ่ีจิ๋มแลว ใหติดตั้งปลั๊กสามตาในหองประชุม และขอยืมผา

เทปกาวสีขาว เพ่ือใชแปะสายปลั๊กสามตากับพ้ืนกันสะดุดหกลม (ยืมผาเทปกับพ่ีปม) 

3. เช็ ค เค รื่ อ งคอม พิ ว เตอร  โป ร เจค เตอร  ส ายต อ โน ตบุ ค  เค รื่ อ งเสี ย ง ไม โครโฟ น

เครื่องปรับอากาศ  (ตรวจสอบความเรียบรอยของอุปกรณในหองประชุม)  
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 ตรวจสอบรายช่ือผูเขารวมประชุม และผูนําเสนอ/ผูช้ีแจง  

1. ตรวจสอบรายชื่อ ผูบริหาร จากเลขานุการผูบริหาร วามีผูบริหารทานใด เขา/ไมเขา ประชุม

บาง เพ่ือเตรียมพรอมไวตอบประธานในท่ีประชุม(อธิการบดี) จะไดแจงใหทราบตอไป 

2. ตรวจสอบวา แตละระเบียบวาระ มีผูอํานวยการกอง/ศูนย/เจาหนาท่ีท่ีเก่ียวของเขามา

นําเสนอหรือชี้แจงหรือไม (ถามเลขานุการผูบริหาร หรือถามผูท่ีแจงระเบียบวาระนั้น/เจาของ

ระเบียบวาระนั้น) เม่ือถึงวาระนั้นๆ ใหเชิญผูนําเสนอ/ผูชี้แจงเขามาในหองประชุม 

 

3. การเตรียมความพรอมกอน/ระหวางการประชุม และหลังเลิกประชุม 

 

   การปฏิบัติตัวกอนการประชุม 

1. เตรียมอุปกรณตางๆ ท่ีใชในการประชุม นําไปท่ีหองประชุม 515 ประมาณ 11.00 น. 

2. เปดสวิตซเบรคเกอร เปดตูท่ีใสเครื่องเสียงลําโพง ไฟสํารอง เปดสวิตซใหเรียบรอย  

3. ตรวจเช็คความเรียบรอยของอุปกรณ  เชน ทดสอบเสียงไมโครโฟน  การทํางานของ

โปรเจคเตอร คอมพิวเตอร เครื่องฉายแผนใส สายตอโนตบุคของเครื่องคอมพิวเตอร 

คอมพิวเตอรสามารถเขาอินเตอรเน็ตไดหรือไม 

4. ติดตั้งปลั๊กสามตา นําผาเทปสีขาวมาแปะสายไฟกับพ้ืนปองกันการเดินสะดุด  

5. เปดคอมพิวเตอร และนําไฟล PDF save ลง desktop  

6. เปดโนตบุค 2 เครื่องท่ียืมมา เอาไฟล PDF การประชุมลงในโนตบุค 

7. จากนั้นเลขานุการผูบริหาร จะนําโนตบุคของผูบริหารมาวางบนโตะ ตามตําแหนงท่ีนั่ง  

8. เสียบสายชารจแบตโนตบุคแตละเครื่อง และลงไฟล PDF ในโนตบุค และตรวจดู ความ

เรียบรอยของหนาจอ  

9. หากมีเอกสารแจกเพ่ิมเติม ใหเขียนลําดับวาระไวหัวกระดาษดานขวา และนําไปวางไวบนโตะ

ตามตําแหนงท่ีวางโนตบุคอาจารยในหองประชุม 

 

   การปฏิบัติตัวระหวางการประชุม 

1. หม่ันติดตามดูแลความเรียบรอยในหองประชุม  

2. เม่ือผูบริหารเขามาในหองครบแลว ใหทําเครื่องอัดเสียงไปวางไวในตําแหนงใกลท่ีนั่งประธาน

ท่ีประชุม (เสียงจะไดชัดเจน)  

3. นําใบลงนามใหผูบริหารเซ็นชื่อ 

4. นั่งหนาโตะคอมพิวเตอร และเปดไฟล PDF ตามท่ีท่ีประชุมกําลังพูดถึงวาระๆนั้น คอยฟง

เนื้อหาท่ีท่ีประชุมพูด และเลื่อนเนื้อหาในไฟล PDF ใหตรงตามท่ีท่ีประชุมกําลังพูดถึง 

5. จดบันทึก จดสาระสําคัญ  



87 
 

6. เม่ือใกลถึงวาระท่ีมีผูอํานวยการกอง/ศูนย/เจาหนาท่ีท่ีเก่ียวของ ใหไปเชิญเขามาในหอง

ประชุม และใหนั่งหนาคอมพิวเตอรท่ีนั่งใกลๆเรา และเปดไมโครโฟน (ถาหากมีผูเขามา

นําเสนอ/ชี้แจงมากกวา 1 คน ใหจัดท่ีนั่ง หาเกาอ้ีใหนั่งใหเรียบรอย) 

 

 การปฏิบัติตัวหลังเลิกประชุม 

1. ดึงปลั๊กสายชารจแบตโนตบุคออก (อาจจะอํานวยความสะดวกชวยเก็บใหรองอธิการบดีฝาย

ตางๆ โดยการนําไปวางไวบนโตะเลขานุการผูบริหารก็ได 

2. เก็บโนตบุค 2 เครื่องท่ียืมมา (ถาคืนกองเทคโนโลยีสารสนเทศไดใหคืนเลย แตถาคืนไมไดให

ฝากไวกับเลขานุการผูบริหาร แลวตอนเชาคอยนําไปคืนกองเทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้น 1) 

3. เก็บปลั๊กสามตาใหเรียบรอย 

4. ปดเครื่องใชไฟฟาทุกชนิด  
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ตัวอยางการจัดตารางปฏิบัติงานจัดประชุม 
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ตัวอยางแบบฟอรมการเบิกคาเลี้ยงรับรองในการประชุม 
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