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คูมือปฏิบัติงาน “การจัดประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยมหิดล” ฉบับนี้จัดทําขึ้น
เพื่อใชเปนขอมูลแกผูที่ทําหนาที่จัดการประชุม จดรายงานการประชุม สงมติที่ประชุม และผูที่ทําหนาที่เปน
เลขาในที่ประชุมตาง ๆ ที่เปนงานในลักษณะเดียวกัน ซึ่งจะสามารถทราบถึงวิธีการปฏิบัติและนําไปปฏิบัติได
จริง โดยคูมือฉบั บนี้ ไดอธิบายขั้น ตอนการปฏิบั ติงานในการประชุมคณะกรรมการบริหารเบื้ องต น ตั้งแต
ขั้นตอนการเตรียมการประชุม การจัดทําระเบียบวาระการประชุม วิธีการจดและการเขียนรายงานการประชุม
วิธีการจัดทํามติที่ประชุม ตลอดจนเทคนิคและวิธีการทํางานที่เกี่ยวของกับการประชุมคณะกรรมการบริหาร
รวมทั้งรูปแบบการจัดการประชุมแบบ Green Office ซึ่งคูมือฯ ฉบับนี้ไดรวบรวมจัดทําขึ้นจากประสบการณ
โดยตรงของคณะผูจัดทําซึ่งเปนการปฏิบัติหนาที่ในการจัดประชุมและจดรายงานการประชุมตลอดระยะ 4 ป
ที่ผานมาและยังสามารถใชเปนแนวทางประกอบสําหรับผูที่สนใจหรือผูที่กําลังปฏิบัติงานในลักษณะนี้ไดเพื่อ
การพั ฒ นาการจัดประชุมอยางมีประสิทธิภาพ และการจดและเขียนรายงานการประชุมไดอยางมืออาชีพ
ตอไป และขอขอบคุณนายชัยโรจน รอดเกลี้ยง หัวหนางานเลขานุการกิจฯ นางโสภาพรรณ สุริยะมณี อดีต
เลขานุการอธิการบดีฝายบริหาร และ น.ส. เขมณัฏฐ อริยชยานันต เลขานุการผูชวยอธิการบดีฝายบริหารที่
สนับสนุนขอมูลประกอบการจัดทําคูมือเลมนี้
คณะผูจัดทําหวังวา คูมือปฏิบัติงาน“การจัดประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยมหิดล”
ฉบับนีจ้ ะเปนประโยชนตอผูที่เกี่ยวของและผูที่สนใจ สามารถนําไปประยุกตใชไดและปรับปรุงรูปแบบเพื่อการ
พัฒนาระบบการประชุมตอไป หากคูมือฯ ฉบับนี้มีความผิดพลาดประการใด กราบขออภัยมา ณ ที่นี้ดวย
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บทที่ 1
บทนํา
1.1 ประวัติและความเปนมา
ด วยนโยบายทางด านการบริห ารจัดการของผูนําหรือผูบ ริห ารของมหาวิ ทยาลั ย ก อนที่ จ ะนํ า
นโยบายหรือหาแนวทางการบริหารจัดการเพื่อแถลงนโยบายทางการบริหารและประกาศใชไดนั้นจะตองผาน
กระบวนการประชุมและลงมติเห็นชอบจากที่ประชุมเปนสําคัญ ซึ่งจากอดีตผูบริหารมหาวิทยาลัยมหิดลได
จัดการประชุมระดับผูบริหารจะประกอบดวย อธิการบดีมหาวิทยาลัยเปนประธาน รองอธิการบดีฝายตางๆ
เขารวมประชุม ซึ่งเปนการประชุมเพื่อหารือและเสนอแนวทางดานการบริหารจัดการใหเกิดความคลองตัวโดย
การจัดประชุมในยุคแรกๆ นั้นการประชุมอาจจะไมเปนทางการมากนักเปนการจัดการประชุมกลุมยอยๆ เพื่อ
หารือเทานั้น จากเดิมในยุคของอดีตทานอธิการบดี ศาสตราจารย คลินิกนายแพทยปยะสกล สกลสัตยาทร
และ อดีตทานอธิการบดี ศาสตราจารย นายแพทย รัชตะ รัชตะนาวิน จะใชชื่อการประชุมวา “การประชุมทีม
บริหารมหาวิทยาลัยมหิดล” โดยปจจุบัน ทานอธิการบดี ศาสตราจารย คลินิก นายแพทยอุดม คชินทร มีดําริ
ใหการประชุมที่เกิดขึ้นนั้นจัดใหเปนทางการมากขึ้นและใหใชชื่อการประชุมวา “การประชุมคณะกรรมการ
บริห ารมหาวิ ทยาลัย มหิด ล” โดยให มีการประชุมทุกวันอังคารสัป ดาหที่ สอง สาม และ สี่ ของทุ กเดือนมี
ระยะเวลาการประชุมตั้งแตเวลา 13.00 – 16.30 น. โดยสมัยรักษาการแทนอธิการบดี ศ.นพ.บรรจง มไหสวริยะ
ซึ่งมีการปรับใหมีการประชุมกลุม Cluster ขึ้นเพื่อเปนการหารือในระดับกลุมยอยเพื่อนําขอหารือมานําเสนอ
ในที่ประชุมคณะกรรมการบริหารในลําดับตอไป นั้น
ตามที่ “กรมสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมไดจัดทํา
เกณฑสํานักงานสีเขียวขึ้นเพื่อตอบสนองตอปญหาสิ่งแวดลอมที่สําคัญในปจจุบัน คือ ภาวะโลกรอน โดยมี
วัตถุประสงคที่จะชวยใหสํานักงานทั้งภาครัฐ และ เอกชน มีการบริโภคที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม และใชเปน
แนวทางในการลดปริมาณการปลอยกาซเรือนกระจก ลดผลกระทบสิ่งแวดลอม และ เตรียมความพรอมสู
สํานักงานที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมในระดับสากล” (สยาม อรุณศรีมรกต และคณะทํางาน : 2558 หนา 9)
ทั้งนี้มหาวิทยาลัยมหิดล สํานักงานอธิการบดี เปนหนวยงานที่ผานการรับรองวาเปนสํานักงานที่เปนมิตรกับ
สิ่งแวดลอม หรือ Green Office จากกรมสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม โดย
ไดเขารวมโครงการปแรกในป 2557 และผลการประเมินปรากฏวาเปนสํานักงานที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
ระดับดี โลเงิน และในป 2558 เขารวมโครงการฯ และผลการประเมินปรากฏวา เปนสํานักงานที่เปนมิตรกับ
สิ่งแวดลอม ระดับดีเยี่ยม โลทอง เพื่อเปนการตอบสนองนโยบาย Green Office อยางยั่งยืน และบูรณาการ
กับ ทุกหน วยงานของสํ านั กงานอธิการบดี ซึ่งจะขยายผลการดํ าเนิ น งานไปยั งส วนงานตางๆ ตามแผนการ
ดําเนิ น การของมหาวิทยาลัย ในอนาคตอี กดวยและด วยนโยบายของผูบริห ารที่มีดําริให การจัดการประชุ ม
1

คณะกรรมการมหาวิ ท ยาลั ย มหิ ด ลมี ก ารลดปริม าณการใช ก ระดาษในการจั ด การประชุ ม ลงนั้ น ซึ่ งงาน
เลขานุการกิจฯ รับนโยบายมาปฏิบัติโดยมีวิธีการปฏิบัติจัดการประชุมในรูปแบบ e-Meeting เปนการจัดการ
ประชุมแบบ Paperless ดวยการไมใชกระดาษในการจัดประชุม 100 %

รูปที่ 1 รับรางวัล Green Office ป 2557 ระดับ ดี
ที่มาของรูป : งานวันสิ่งแวดลอมไทยและวัน ทสม.แหงชาติ ประจําป 2557 ณ อิมแพค เมืองทองธานี
เขาถึงขอมูลไดที่ : https://old.mahidol.ac.th/th/latest_news57/green-office.html

รูปที่ 2 รับรางวัล Green Office ป 2558 ระดับ ดีเยี่ยม
ที่มาของรูป : งานวันสิ่งแวดลอมไทยและวันอาสาสมัครรักษทรัพยากรธรรมชาติฯ ประจําป 2558 ณ อิมแพค เมืองทองธานี
เขาถึงขอมูลไดที่ : https://old.mahidol.ac.th/th/latest_news58/Green-office58.html

2

จากขอมูลการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยมหิดลที่ผานมายอนหลังกลับไป 1 ป 6
เดือน พบวาปริมาณกระดาษที่เกิดขึ้นจากการทําแฟมการประชุมเพื่อเสนอใหผูบริหารใชประกอบการประชุม
ในการประชุ ม แต ล ะครั้ งสู งมาก โดยการเก็ บ ข อ มู ล ย อ นหลั งกลั บ ไป 1 ป 6 เดื อ น 3 ช ว งระยะเวลาที่ ใช
เปรียบเทียบโดยแบงเปนชวงละ 6 เดือนตั้งแตป 2558 ถึง 2559 รายละเอียดขอมูลดังตอไปนี้
รายการ

ประจําป
6 เดือนแรก 2558

6 เดือนหลัง 2558

6 เดือนแรก 2559

19

20

19

จํานวนเอกสารการประชุม (แผน)/6 เดือน
จัดแฟมทั้งหมด 16 แฟม .......................(1)

982 X 16
15,712

898 X 16
14,368

1,403 X 2
2,806

เอกสารแนบประกอบ (แผน)/ 6 เดือน

47 X 16

177 X 16

58 X 2

752

2,832

116

16,464

17,200

2,922

33 รีม

34 รีม

≈ 6 รีม

จํานวนการประชุม (ครั้ง)

จัดแฟมทั้งหมด 16 แฟม .....................(2)
รวมปริมาณกระดาษ (แผน) /6 เดือน
(1) + (2).......................(3)
กระดาษA 4 80 gsm.
1 รีม = 500 แผน ...........................(4)
(3) ÷ (4)

ที่มาของขอมูล : รวบรวมขอมูลจากแฟมประชุมคณะกรรมการบริหารที่เก็บไวและขอมูลที่ถูกแปลงเปน file .PDF

จากข อมู ล ดั งตารางข า งต น ในป 2558 ที่ ป ระชุ มคณะกรรมการบริห ารมหาวิทยาลัย มหิ ด ลใช
กระดาษจัดการประชุมทั้งหมด ทั้งนี้กระดาษที่ใชจัดทําแฟมการประชุมไดใชกระดาษถายสําเนาเอกสารทั้ง 2
หนาเพื่อเปนการประหยัดทรัพยากรและพบวาในชวง 6 เดือนแรกของป 2558 ใชกระดาษทั้งสิ้น 16, 464
แผน หรือจํานวน 33 รีม และในชวง 6 เดือนหลังป 2558 ใชกระดาษทั้งสิ้น 17,200 แผน หรือจํานวน 34 รีม
จากข อมู ล ดั งตารางข างต น ใน 6 เดื อ นแรกป 2559 นั้ น มี ค ณะกรรมการฯ เพี ย ง 2 ท านจาก
ทั้งหมด 16 ทานที่ประสงคใชเอกสารโดยคิดเปนสัดสวนรอยละ 12.50 แสดงวาเปนเอกสารที่เกิดขึ้นจากการ
ใชกระดาษในการจัดการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งการจัดการประชุมโดยไมใช
กระดาษในป 2559 นี้ มากกวารอยละ 85.0 เปนไปตามเปาหมายที่ไดกําหนดไว กลาวคือการประชุมจาก
ระบบ e -Meeting ผู ป ฏิ บั ติงานจะต องสงไฟลเอกสารทั้ งหมดเขาอีเมลของผูบ ริห าร ทุกคนกอนหนา การ
ประชุมและทําการประชุมผานระบบ e-Meeting ตามลําดับ โดยในชวง 6 เดือนแรกของป 2559 มีการใช
กระดาษเพียง 2,922 แผนหรือประมาณ 6 รีม เท านั้น ซึ่งการจัดการประชุมแบบ Paperless เปนการลด
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กระดาษที่เกิดขึ้นจากการประชุมลงไดอยางมาก เนื่องจากในการประชุมแตละครั้งปริมาณวาระที่เสนอเขา
ประชุมมีปริมาณมากนอยไมเทากันและเอกสารที่ใชประกอบการประชุมมีปริมาณมากนอยตางกัน ยกตัวอยาง
เชน ระเบียบขอบังคับตาง ๆ ของกองกฎหมาย กองทรัพยากรบุคคล กองคลัง ที่จะตองมีเอกสารประกอบ
เพิ่มเติมเปนตน โดยหากมีการแกไขระเบียบขอบังคับจะตองแนบเอกสารทั้งหมดซึ่งมีปริมาณหลายหนาเพื่อใช
ประกอบการประชุ มจึ งทํ าให เอกสารที่ แนบประกอบการประชุ ม มี จํ านวนมากขึ้ น ตามลํ าดั บ และเพื่ อ ให
สอดคลองตามนโยบาย Green Office สํานักงานที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมจึงเปนการลดการใชกระดาษในการ
ประชุมไดอยางเปนรูปธรรมมากที่สุด
9.2 คาใชจายเกี่ยวกับกระดาษ
จากขอมูลจัดซื้อกระดาษจากพัสดุกองคลัง ที่สั่งซื้อกระดาษยี่หอ Idea green 1 รีม : 500
แผน ราคาเทากับ 90.95 บาท สามารถแจกแจงคาใชจายที่เกิดขึ้นไดดังนี้
รายการ

ประจําป
6 เดือนแรก 2558

6 เดือนหลัง 2558

6 เดือนแรก 2559

33

34

6

คาใชจายที่เกิดขึ้นจากการใชกระดาษ X จํานวน

33 X 90.95

34 X 90.95

6 X 90.95

ราคาตอ 1 รีม (บาท)

3,001.35

3,092.30

545.70

ปริมาณกระดาษที่ใชประชุม (รีม)

ที่มาของขอมูล : สถิติกระดาษที่ใชจัดแฟมประชุมและที่แปลงเปน file PDF. เปรียบเทียบกับราคาซื้อกระดาษ ตอ 1 รีม
หมายเหตุ : คาใชจาย 6 เดือนแรกของป 2559 เปนคาใชจายจากปริมาณการใชกระดาษที่ไมเกิดขึ้นจริงเนื่องจากเปน
การปรับเปลี่ยนเปนการประชุมแบบไมใชกระดาษแลวตั้งแตวันที่ 12 มกราคม 2559 ทั้งนี้ เปนการคิด
และคาดการเปรียบเทียบคาใชจายในกรณีที่ใชกระดาษในการประชุม

จากตารางขางตนจะพบวารายจายที่เกิดขึ้นจากการใชกระดาษในการประชุมในป 2558 ทั้งสอง
ชวงเพิ่มสูงขึ้นตามลําดับ และมีแนวโนมจะเพิ่มขึ้นดวย โดยในป 2559 ในชวง 6 เดือนแรกไดปรับเปลี่ยนการ
ดําเนินการประชุมโดยนํานโยบายของผูบริหารที่มีดําริใหปรับเปลี่ยนการประชุมแบบ e-Meeting โดยสามารถ
ชวยลดคาใชจายที่เกิดขึ้นจากการใชกระดาษในการประชุมคณะกรรมการผูบริหารฯ มีเพียง 545 .70 บาท
และมีแนวโนมชวยลดคาใชจายไมใหเกิดขึ้นไดอยางถาวรอีกดวย

4

1.2 วัตถุประสงคของคูมือ
1. เพื่ อให ผูป ฏิ บั ติ งานเกี่ย วกั บ การจั ดการประชุมและผูจ ดรายงานการประชุมทราบขั้น ตอน วิ ธี
ปฏิบัติ รวมถึงกฎระเบียบที่ถูกตอง
2. เพื่อเปนแนวทางในการศึกษาของผูที่จะปฏิบัติหนาที่จัดการประชุม และจดรายงานการประชุมให
ปฏิบัติไดถูกตอง
3. เพื่อเปนแนวทางในการศึกษาสําหรับผูที่จะตองรับมอบหมายภาระงานใหมในการจัดประชุม และ
การจดรายงานการประชุม และผูสนใจทั่วไป
1.3 นิยามศัพท
คําศัพทที่ใชสําหรับเรียกหรือสื่อสารในการจัดการประชุม มีดังนี้
การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยมหิดล หมายถึง การประชุมของคณะผูบริหาร
มหาวิทยาลัยประกอบดวย อธิการบดี เปนประธาน และ รองอธิการบดีฝายตางๆ เปนกรรมการในการประชุม
องค ป ระชุ ม หมายถึ ง บุ ค คลที่ เข าประชุ ม ประกอบด ว ย ประธาน เลขานุ ก ารในที่ ป ระชุ ม
กรรมการและสมาชิกฝายตางๆ ผูชวยเลขานุการที่ทําหนาที่จดรายงานการประชุม ตามหลักการประชุม ถามี
สมาชิกในการประชุ มเกิ น ครึ่งของสมาชิกทั้งหมดจะถื อวาครบองคป ระชุม แต ห ากพบวามี ส มาชิ กเข ารว ม
ประชุมไมถึงครึ่งของสมาชิกทั้งหมด ถือวาไมครบองคประชุม ประธานจะตองยกเลิกการประชุมนั้น แลวนัด
ประชุมใหมในครั้งตอไป
วาระการประชุม หมายถึง วัน เวลา ที่กําหนดใหดําเนินการประชุม
ระเบียบวาระการประชุม หมายถึง เรื่องที่นําเสนอ หรือนํามาหารือในที่ประชุม โดยเรียงหัวเรือง
ตามลําดับความสําคัญ
การอภิปราย หมายถึง การแสดงความคิดเห็นตอขอเสนอตางๆ ในที่ ประชุม เพื่อหาขอยุติและ
ความเห็นชอบมีมติเห็นชอบไปในทางเดียวกัน หรือ มติเปนเอกฉันท
มติ หมายถึง ขอตกลงที่ผานการเห็ นชอบจากที่ป ระชุ ม หรือการออกเสียงในการลงมติในเรื่อง
ตางๆ ถือเปนเสียงขางมากในที่ประชุม ถาทุกคนในที่ประชุมเห็นดวยเปนสวนใหญ ถือไดวา มติเปนเอกฉันท
การลงมติอาจเปนการลงมติแบบเปดเผย หรือ เปนความลับก็ได เมื่อที่ประชุมออกเสียงแลวถือเปนที่สิ้นสุด
สามารถนําไปปฏิบัติได
แจงมติที่ประชุม หมายถึง การทําหนังสือแจงมติจากที่ประชุมที่ผานการรับรองการประชุมแลว
เพื่อแจงอยางเปนทางการใหสวนงานที่เกี่ยวของสามารถนําแนวทางจากมติที่ประชุมไปปฏิบัติตอไปได
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1.4 ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
1. ผูปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดประชุม และการจดรายงานการประชุม สามารถศึกษาเรียนรู วิธีการ
จัดการประชุม และการจดรายงานการประชุมที่ถูกตองอยางเขาใจงายและรวดเร็ว
2. เปนแนวปฏิบัติสําหรับผูปฏิบัติงานการจัดประชุม และการจดรายงานการประชุมมีรูปแบบที่เปน
แบบแผนทีถ่ ูกตองเปนไปในทิศทางเดียวกัน
3. ใชเปนมาตรฐานของหนวยงานและเปนแนวปฏิบัติสําหรับใหผูปฏิบัติงานสามารถทดแทนกันไดใน
อนาคต
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บทที่ 2
โครงสรางและหนาที่ความรับผิดชอบ
2.1 โครงสรางองคกรในปจจุบัน

งานเลขานุการกิจฯ มีหนวยงานภายใน
3 หนวยงาน ดังนี้
หนวยประชุมและพิธีการ
หนวยเลขานุการผูบริหาร

หนวยสภาคณาจารย
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**

2.2 หนาที่ความรับผิดชอบลักษณะงานที่ปฏิบัติ
จากโครงสรางทางการบริหารของกองบริหารงานทั่วไปหนวยเลขานุการผูบริหารเปนหนวย
สนับสนุนอยูภายใตงานเลขานุการกิจและสภาคณาจารยซึ่งเปนหนวยงานหนึ่งที่สนับสนุนการปฏิบัติงานเพื่อ
ตอบสนองผูบริหารโดยตรงใหสามารถปฏิบัติงานไดอยางราบรื่นและรวดเร็วทัน ตอสภาวการณ ในเรื่องการ
บริหารจัดการเวลา การนัดหมาย การประสานงานทั้งหนวยงานภายในและภายนอก ดวยยึดถือแนวปฏิบัติดัง
คําขวัญของสํานักงานอธิการบดีวา “ ทํางานดี มีระบบ บริการครบ ดวยน้ําใจ” ตอมาไดถือปฏิบัติตามคําขวัญ
ของสํานักงานอธิการบดีวา “จิตบริการ งานฉับไว สรางสรรคสิ่งใหม รวมกาวไป WCU”
2.2.1 ผูปฏิบัติงานในหนวยเลขานุการผูบริหารมีหนาที่ปฏิบัติงานตามลักษณะงานดานตาง ๆ
ที่คลายคลึงกัน ดังนี้
 งานดานเอกสาร
- กลั่ นกรองเอกสารทั่ วไป กลั่ น กรองเอกสาร ตรวจสอบความถู ก ต อ งก อ นนํ า เสนอ
ผูบริหารและสงคืนหนวยงานตางๆ และหาขอมูลประกอบการพิจารณา ติดตามเอกสาร
เรื่องตาง ๆ ที่ไดรับมอบหมาย และจัดลําดับความสําคัญกอนนําเสนอ
- รับ-สงเอกสารโดยใชระบบ MUSIS คนและติดตามเอกสารได และสงคืนหนวยงานได
ทันเวลาหลังจากที่ผูบริหารพิจารณาแลว
- รางและพิมพเอกสาร และจัดสงเอกสารทางไปรษณียอิเล็กทรอนิกส (e-mail) ทาง
โทรสาร และชองทางเทคโนโลยีสารสนเทศอื่น ๆ
- รวบรวมขอมู ลการเดิน ทางไปตางประเทศ เดิน ทางไปราชการในประเทศ รวมทั้ ง
ประสานและดําเนินการเรื่องการเดินทางไปตางประเทศ การเปนวิทยากรบรรยาย
ตาง ๆ ของผูบริหาร
 การประสานงาน
- ประสานงานและอํ านวยความสะดวกใหกับผูบริหารและผูที่มาติดตอทั้งหนวยงาน
ภายในและหนอยงานภายนอก
 ดําเนินการนัดหมาย
- ลงตารางนั ดหมายใน Google Calendar ยื นยั นและจั ดเตรียมเอกสารประกอบการ
ประชุม
- ตรวจสอบวันวาง เพื่อการนัดหมาย
 ดําเนินการเรื่องการจัดประชุม
- รวบรวมวาระเอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยในสวนของฝาย
ที่ตนเองดูแลรับผิดชอบ โดยสงไฟลสําหรับระบบ e - Meeting
- จัดการประชุมยอยตามที่ไดรับมอบหมาย
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 ดําเนินการเรื่องขออนุมัติเรื่องตาง ๆ
- ดําเนินการดานขออนุมัติตัวบุคคลในการเดินทางไปปฏิบัติงานตางประเทศ ตางจังหวัด ขอ
อนุมัติในหลักการคาใชจายการยืมเงินและเบิกคาใชจาย การขอหนังสือเดินทาง วีซา ตั๋ว
เครื่องบิน คาตอบแทนพนักงานขับรถฯ/ดําเนินการขออนุมัติเรื่องทั่วไปที่ผูบริหารสั่งการ
 งานบริการทั่วไป
- ดูแล ผูบริหารในการปฏิบัติงานประจําวัน เชน ความตองการในเรื่องรถรับ-สง อาหาร
หรือกิจวัตรอยางอื่นที่ตอบสนองตอการทํางานของผูบริหาร
 งานพัฒนา
- พั ฒ นาระบบงานประจํ า วิ เคราะห งาน พั ฒ นากระบวนการทํ างานหรื อ ปรั บ ปรุง
กระบวนการทํางานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางานใหดียิ่งขึ้น
 งานเพื่อสวนรวม
- เข า ร ว มกิ จ กรรมต าง ๆ ภายในกองบริห ารงานทั่ ว ไป และหน ว ยงานต าง ๆ ของ
มหาวิทยาลัยตามความเหมาะสมกับเวลาและโอกาส
2.2.2 งานที่หัวหนาหนวยเลขานุการผูบริหารรับผิดชอบ มีดังนี้
 งานดานบริหารงานทั่วไป ไดแก
- กํ า กั บ ดู แ ล ให คํ า ปรึก ษาแนะนํ า แก ป ญ หาอุป สรรคการทํ างาน และพั ฒ นาการ
ปฏิบัติงานของเจาหนาที่ในหนวยเลขานุการผูบริหาร
- ควบคุม ดูแลการเวียนแจงเสนอวาระประชุม
- ควบคุมดูแลการจัดเตรียมการเลี้ยงรับรองที่ประชุม
- ควบคุมดูแลการดําเนินการจัดทําเรื่องขออนุมัติและทําเรื่องเบิกคาจัดเลี้ยง
- ดําเนินการทําเรื่องขออนุมัติจัดซื้อวัสดุอุปกรณที่ใชในการจัดประชุม (เฉพาะกรณี)
- ควบคุมและกํากับดูแลการเขารวมกิจกรรมพิเศษตาง ๆ กับกองบริหารงานทั่วไป
- จัดตารางดําเนินการเวียนเสนอวาระ และ การจัดอาหารและของวางในที่ประชุม
- จดบันทึกรายงานการประชุม (กรณีผูปฏิบัติงานติดภารกิจดวน)
- ตรวจสอบและคัดกรองงาน และรับรองผานงานใหกับผูใตบังคับบัญชา
- รับรองขอมูลการเดินทางไปตางประเทศ เดินทางไปราชการในประเทศ รวมทั้งเรื่อง
การประสานและดํ าเนิ น การเรื่ อ งการเดิ น ทางไปต า งประเทศ การเป น วิ ท ยากร
บรรยายตางๆ ของอธิการบดีเสนอผูอํานวยการกองบริหารงานทั่วไป
9

 งานบริการ
- อนุมัติการเบิกจายใหยืมอุปกรณจัดเลี้ยงกับหนวยงานตางๆ
- อํ า นวยความสะดวกในการเข าทํ าความสะอาดตามแผนการดํ าเนิ น งานหรือ การ
ปรับปรุงพื้นที่ หรือการขอเขาใชพื้นที่โซนผูบริหาร
- ใหคําแนะนําตอบขอสงสัยเกี่ยวกับการปฏิบัติงานกับผูมาขอรับบริการ
- เปนหนวยสนับสนุนการบริการตาง ๆ ตามภารกิจเพิ่มเติมของผูบริหาร
 งานอื่น ๆ
- ปฏิบัติงานตามคําสั่งของผูบริหาร
- เปนคณะทํางานฝายพิธีการงานปริญญาบัตร (ฝายพิธีการ)
- เปนคณะทํางานกฐินพระราชทานประจําป (ฝายพิธีการ)
- เปนคณะกรรมการสวัสดิการกองบริหารงานทั่วไป
- เป น กรรมการประเมิ น เพื่ อพิ จ ารณาข อตกลงในการทํ างาน ( PA : Performance
Agreement) ประกอบการเลื่อนขั้นเงินเดือน
หมายเหตุ : หัวหนางานเลขานุการกิจและสภาคณาจารย มีหนาที่กํากับและดูแลงานใน
หนวยเลขานุการผูบริหารทั้งหมด
2.2.3 งานการจัดเตรียมการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยมหิดล
เลขานุการผูบริหารทุกคน ทุกฝายมีหนาที่ที่ตองปฏิบัติเหมือนกัน ดังนี้
- จัดการประชุมฯ เตรียมอาหารกลางวัน เตรียมอาหารวาง ตามกําหนดการประชุมและ
ตามตารางการจั บ คู ข องเลขานุ ก ารในการดําเนิ น การจั ด ประชุ ม รายละเอี ย ดตาม
ภาคผนวก
- เสนอเอกสารเวียนแจงวาระการประชุมใหเลขานุการผูบริหารทุกคนนําเสนอผูบริหาร
- เสนอแบบเสนอวาระเขาที่ประชุมใหผูบริหาร กับรองอธิการบดีในกํากับเพื่อบรรจุใน
วาร การประชุม
- รวบรวมเอกสารและวาระการประชุม พรอมติด ตามเอกสารที่ ใชแนบประกอบการ
ประชุมโดยจัดทําการ สแกนเอกสารเปนไฟล PDF แลวจัดสงเอกสารให ผูปฏิบัติงาน
เลขานุการที่ประชุมตอไป
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- กอนการประชุมจัดเตรียมอาหาร เครื่องดื่ม ชา กาแฟ ของวางใหพรอมสําหรับการ
ประชุม
- ทําเรื่องเสนอเบิกคาจัดเลี้ยงที่ประชุม
2.3 โครงสร า งหน ว ยเลขานุ ก ารผู บ ริ ห าร รายชื่ อ ผู บ ริ ห ารและผู ป ฏิ บั ติ ง านเป น เลขานุ ก ารผู บ ริ ห าร
มหาวิทยาลัยมหิดล รายละเอียด ดังตอไปนี้
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12
พัฒนาคุณภาพ

เลขานุการ รองอธิการบดีฝาย

ทรัพยากรบุคคล

เลขานุการ รองอธิการบดีฝาย

หัวหนางานเลขานุการกิจและ

เลขานุการ รองอธิการบดีฝายนโยบายแลแผน

เลขานุการ รองอธิการบดีฝายการวิเทศสัมพันธฯ

เลขานุการ รองอธิการบดีฝายการคลัง

ทั้ง 3 วิทยาเขต

เลขานุการ รองอธิการบดีฝาย วิทยาเขตฯ

และศิษยเกาสัมพันธ

เลขานุการ รองอธิการบดีฝายกิจการนักศึกษา

(นางโสภาพรรณ สุริยะมณี)

เลขานุการ รองอธิการบดีฝายการศึกษา 2 *

(นายตรีเพ็ชร อ่ําเมือง)

การพัฒนาอยางยั่งยืน

เลขานุการ รองอธิการบดีฝายสิ่งแวดลอมและ 1*

เลขานุการ รองอธิการบดีฝายวิจยั

นายกสภามหาวิทยาลัย

เลขานุการ

เลขานุการ รองอธิการบดี

เลขานุการ อธิการบดี และ พนักงานธุรการ

โครงสรางหนวยเลขานุการกิจฯ

ผูอํานวยการกองบริหารงานทั่วไป
1*

สภาคณาจารย

หัวหนาหนวยเลขานุการผูบริหาร 1*
(นายตรีเพ็ชร อ่ําเมือง)
2*

ตัวอยางแบบรายชื่อผูบริหารและผูปฏิบตั ิงานเปนเลขานุการผูบริหารมหาวิทยาลัยมหิดลป 2559 – 2560 ที่ใชติดตอสื่อสาร
ลําดับที่
1

รายชื่อผูบริหาร/ตําแหนง

รูปผูบริหาร

รูปและรายชื่อผูปฏิบัติงานเปนเลขานุการผูบริหาร เบอรติดตอ/อีเมลของผูบ ริหารและเลขานุการผูบริหาร

ศ.เกียรติคุณ นพ.ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร

6328

อุปนายกสภามหาวิทยาลัยมหิดล

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

รักษาการแทนนายกสภา

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

มหาวิทยาลัยมหิดล
นางสุนิดา เกียรติวัฒนวิศาล (คุณแกว)
2

ศ.นพ.บรรจง มไหสวริยะ

6302

รักษาการแทนอธิการบดี

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

น.ส.ณัจนา ปรัชญานนท (คุณออย)
3

ศ.คลินิก นพ. โชคชัย เมธีไตรรัตน

6328

รักษาการแทนรองอธิการบดี

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

นางสุนิดา เกียรติวัฒนวิศาล (คุณแกว)
13

ลําดับที่ รายชื่อผูบริหาร/ตําแหนง
4

รูปผูบริหาร

รูปและรายชื่อผูปฏิบัติงานเปนเลขานุการผูบริหาร เบอรติดตอ/อีเมลของผูบ ริหารและเลขานุการผูบริหาร
6311

ผศ. ดร. เอื้อมพร มัชฌิมวงศ
รักษาการแทนรองอธิการบดีฝา ย

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

การคลัง

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

น.ส.วรรณษา วงษเส็ง (คุณเมษา)
5

รศ. ดร. นภเรณู สัจจรักษ ธีระฐิติ

6327

รักษาการแทนรองอธิการบดีฝา ยวิเทศ

e-mail : nopraenue.dhi@mahidol.edu

สัมพันธและสื่อสารองคกร

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

น.ส.พัทยา ฉัตรทอง (คุณพัท)
6

ศ. ดร.พญ. รวงผึ้ง สุทเธนทร

6317

รักษาการแทนรองอธิการบดีฝา ยวิจัย

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

น.ส.วรกัญญา วรสาร (คุณปม)
14

ลําดับที่
7

รายชื่อผูบริหาร/ตําแหนง

ตําแหนง

รูปและรายชื่อผูปฏิบัติงานเปนเลขานุการผูบริหาร เบอรติดตอ/อีเมลของผูบ ริหารและเลขานุการผูบริหาร

ผศ.ดร.ธัชวีร ลีละวัฒน

6319

รักษาการแทนรองอธิการบดีฝา ย

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

สารสนเทศและวิทยาเขตกาญจนบุรี

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

นางสุภาพร ทองพุม (คุณจิ๋ม)
8

ศ.คลินิก นพ. สุวัฒน เบญจพลพิทักษ

6334

รักษาการแทนรองอธิการบดีฝา ย

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

การศึกษา

e-mail : sopaphan.sur@mahidol.ac.th
นางโสภาพรรณ สุริยะมณี (คุณลูกหวา)

9

รศ.นพ.ธันย สุภัทรพันธุ

6327

รักษาการแทนรองอธิการบดีฝา ย

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

ทรัพยากรบุคคล

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

น.ส.พัทยา ฉัตรทอง (คุณพัท)
15

ลําดับที่
10

รายชื่อผูบริหาร/ตําแหนง

ตําแหนง

รูปและรายชื่อผูปฏิบัติงานเปนเลขานุการผูบริหาร เบอรติดตอ/อีเมลของผูบ ริหารและเลขานุการผูบริหาร

รศ.นพ.ปรีชา สุนทรานนท

6308

รักษาการแทนรองอธิการบดีฝา ยกิจการ

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

นักศึกษา

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

นางไพรินทร เล็กพูนเกิด (คุณริน)
11

รศ.ดร.สมภพ ประธานธุรารักษ

6318

รักษาการแทนรองอธิการบดีฝา ยพัฒนา

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

คุณภาพ

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

น.ส.วิภาวี สุขสุวรรณ(คุณจูน)
12

รศ.ดร.กิตติกร จามรดุสิต

6316

รักษาการแทนรองอธิการบดีฝา ย

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

สิ่งแวดลอมและการพัฒนาอยางยั่งยืน

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

นายตรีเพ็ชร อ่ําเมือง (คุณเพ็ชร)
16

รายชื่อผูบริหารและผูปฏิบัติงานเปนเลขานุการผูบริหารมหาวิทยาลัยมหิดล
ลําดับที่
13

รายชื่อผูบริหาร/ตําแหนง

รูปผูบริหาร

รูปและรายชื่อผูปฏิบัติงานเปนเลขานุการผูบริหาร เบอรติดตอ/อีเมลของผูบ ริหารและเลขานุการผูบริหาร

นพ.สุรพร ลอยหา

6319

รักษาการแทนรองอธิการบดีฝา ยโครงการ

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

จัดตั้งวิทยาเขตอํานาจเจริญ

e-mail : supaporn.ton@mahidol.ac.th
นางสุภาพร ทองพุม (คุณจิ๋ม)

14

อ.พญ.มนทกานติ์ โอประเสริฐสวัสดิ์

6319

รักษาการแทนรองอธิการบดีฝา ยโครงการ

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

จัดตั้งวิทยาเขตนครสวรรค

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

นางสุภาพร ทองพุม (พีจ่ ิ๋ม)

15

รศ.ดร. ภญ. จุฑามณี สุทธิสีสงั ข

6303

รักษาการแทนรองอธิการบดีฝา ยนโยบาย

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

และแผน

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

น.ส.นิกขนิธิ พฤฒิวนาสัณฑ (คุณนิก)
* สําหรับผูช วยอธิการบดีแตละฝาย สามารถดูไดในเว็บไซตมหาวิทยาลัย ตรงหัวขอ ผูบริหารมหาวิทยาลัย https://mahidol.ac.th/th/university-executives/
17

ผูปฏิบัติงานตําแหนงอื่น ๆ ในหนวยเลขานุการผูบริหาร มีดังนี้

1.

3.

2.

นางสาวเขมณัฏฐ อริยชยานันต

นางสาวพรรณ ศรีไทยพันธุ

นางสาวจุไรรัตน ปนแกว

เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป

พนักงานธุรการ

พนักงานเดินเอกสาร

เลขานุการผูชวยอธิการบดีฝายบริหาร

Email: pornpunt.sri@mahidol.ac.th

Email: khemanat.ari@mahidol.ac.th

4.
นายพงศกร แจงสวาง
พนักงานสถานที่
Email: pongsakorn.jan@mahidol.ac.th
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Email: jurairat.pin@mahidol.ac.th

บทที่ 3
หลักเกณฑและวิธีปฏิบัติ
งานการประชุม ถือเปนภารกิจที่สําคัญประการหนึ่งขององคกร เนื่องจากเปนการระดมความคิด
ในการวางแผน วางนโยบาย ตลอดจนแนวปฏิบัติหรือระดมความคิด เพื่อใหการปฏิบั ติงานสําเร็จผลตาม
เป าหมาย ดังนั้น การจัดประชุมและการเขียนรายงานการประชุมที่ กระชับ รัดกุม ครบถวน ถูกต อง ตรง
ประเด็นจะสนองใหเกิดผลสัมฤทธิ์ในการประชุมบรรลุความมุงหมายไดดีที่สุด
3.1 หลักเกณฑการประชุมตามนโยบาย Green Office
คําจํากัดความของ “สํานักงานสีเขียว (Green Office) หมายถึง สํานักงานและกิจกรรมตางๆ
ภายในสํานักงานที่สงผลกระทบตอสิ่งแวดลอมนอยที่สุด โดยการใชทรัพยากรและพลังงานอยางรูคุณคา มี
แนวทางในการจัดการของเสียอยางมีประสิทธิภาพ รวมไปถึงการเลือกใชวัสดุอุปกรณ เครื่องใชสํานักงานที่
เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม และที่สําคัญจะตองปลอยกาซเรือนกระจกออกมาในปริมาณต่ํา” (คูมือการประเมิน
สํานักงานสีเขียว Green Office : 2558 หนา 8)
หลั กเกณฑ สํ านั ก งานสี เขี ย วนี้ ใช แนวคิ ด เรื่อ งระบบการจั ด การสิ่ งแวดล อม ISO14001 การ
จัดการกาซเรือนกระจก การจัดซื้อจัดหาที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม การลดของเสีย (Waste Minimization)
การป องกั น ป ญ หาสิ่งแวดล อม (Pollution Prevention) เป น หลักในการกําหนดทิ ศ ทางการจั ด การด าน
สิ่งแวดลอมภายในสํานักงานอยางเปนระบบประกอบดวยเกณฑ ทั้งหมด 7 หมวด ดังนี้
หมวดที่ 1 การบริหารจัดการองคกร (Organization Management)
หมวดที่ 2 การดําเนินงานสํานักงานสีเขียว (Operation of Green Office)
หมวดที่ 3 การใชพลังงานและทรัพยากร (Energy and Resources)
หมวดที่ 4 การจัดการของเสีย (Waste and wastewater Management)
หมวดที่ 5 สภาพแวดลอมภายในและภายนอกสํานักงาน (Indoor & Outdoor
Environment)
หมวดที่ 6 การจัดซื้อและจัดจางสีเขียว (Green Procurement)
หมวดที่ 7 การปรับปรุงอยางตอเนื่อง (Continual Improvement)
(ศึกษาขอมูลเพิ่มเติมไดจาก คูมือการประเมินสํานักงานสีเขียว Green Office,กรมสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอม,2558 หรือ
จาก website กรมสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม)
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ดวยมหาวิทยาลัยมหิดล สํานักงานอธิการบดี ไดเขารวมและประกวดสํานักงานที่เปนมิตรกับ
สิ่งแวดลอม : Green Office โดยในป 2557 ได รับรางวัลระดับดี ไดโลเงิน และในป 2558 ไดรับ รางวัล
ระดั บ ดีเยี่ย ม ไดโลทอง และเพื่ อเป น สวนสนับ สนุนใหเปนมหาวิทยาลัยเชิงนิเวศนตอไป โดยสํานั กงาน
อธิการบดี ถือไดวาเปนหนวยงานแรกและเปนหนวยงานตนแบบที่เริ่มดําเนินการ Green Office และยังจะ
ขยายผลการดําเนินงานออกไปสูสวนงานตาง ๆ ตามแผนการดําเนินงาน Green Office ในอนาคตอีกดวย
และเพื่อใหการจัดการประชุมคณะกรรมการบริหาร มหาวิทยาลัย บรรลุตามวัตถุประสงคของการลดการใช
ปริม าณกระดาษของเอกสารการประชุ ม ในแต ล ะครั้ งลงให เหลื อร อ ยละ 85 จึงจัด การประชุม โดยไม ใช
กระดาษซึ่งเปนการประชุมผานระบบที่เรียกวา e-Meeting และการประชุมดังกลาวยังสามารถตอบสนอง
นโยบายของผูบริหารที่ตองการใหลดปริมาณกระดาษที่ใชเปนเอกสารประกอบการประชุมลงอีกดวย สําหรับ
ของวางอาหารที่จัดประชุมตองไมหวานเปนผลไมตามฤดูกาล อาหารกลางวันเนนอาหารเพื่อสุขภาพโดยจะ
จัดแบบบุฟเฟต หรืออาหารจานเดียวก็ไดตามความสะดวก กาแฟเครื่องดื่มเนนใหบริการตัวเองโดยจัดใหมจี ุด
บริการไวในหองประชุมมุมไวมุมใดมุมหนึ่ง หามใชภาชนะโฟมบรรจุอาหารและหามนําภาชนะโฟมเขามาใน
สํานักงานอธิการบดี ดังวิธีปฏิบัติตามประกาศและนโยบาย Green Office ของมหาวิทยาลัยมหิดลซึ่งจะอยู
ในบทถัดไปและมีประกาศในภาคผนวก ก
3.2 ความหมายและหลักเกณฑการกําหนดระเบียบวาระการประชุม
ระเบียบวาระ หมายความวา ลําดับรายงาน ที่กําหนดไวเสนอที่ประชุม
ระเบียบวาระการประชุม หมายถึง เรื่องที่นํามาปรึกษาหารือกันในที่ประชุม โดยเรียงหัวเรื่อง
ตามลํ าดั บ ความสํ า คั ญ หรื อ ความสนใจเรื่ อ งที่ จ ะประชุ ม โดยมี รู ป แบบของระเบี ย บวาระการประชุ ม
ดังตอไปนี้
รายงานการประชุม ตามคําอธิบาย ของระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยงานสารบรรณ
พ.ศ.2526 ขอ 1.9 อธิบายวา ขอความ ใหบันทึกขอความที่ประชุมโดยเริ่มดวยประธานกลาวเปดประชุม และ
เรื่ องที่ ป ระชุ ม กั บ มติ ที่ ป ระชุ มหรื อ ข อ สรุ ป ของที่ ป ระชุ ม ในแตล ะเรื่ อ งประกอบด ว ย ดังนี้ (สมิ ต สัช ฌุ ก ร
2547:104 -105)
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ โดยประธานอาจแจงใหที่ประชุมทราบถึงเหตุผลที่จัด
ประชุมขึ้น หรือมีเรื่องอื่นใดที่เห็นวาเปนประโยชนและที่ประชุมควรรับทราบ เชน เรื่อง
การตรวจประเมินประจําป หรือแนะนําบุคลากรใหมที่เขามาทํางาน
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องสืบเนื่อง หนังสือเวียนสํานักนายกรัฐมนตรีใหใชคําวา “เรื่องแจงเพื่อทราบ” ไดแก
เรื่องที่คางการพิจารณาจากการประชุมครั้งที่แลว ซึ่งอาจมีสาเหตุจากการเลื่อนการประชุม
มาเปนครั้งนี้ หรือเปนเรื่องที่มีผูไดรับมอบหมายจากที่ประชุมใหไปดําเนินการ และนํามา
รายงานตอที่ประชุมในครั้งนี้
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แลว ซึ่งควรจะตองระบุวาเปนรายงานการประชุมครั้ง
ที่ เท าไร ระบุ วัน เดื อน ป ที่ป ระชุม การรั บ รองรายงานการประชุมนั้ น ปกติจะสงราง
20

รายงานการประชุ มให กรรมการหรือสมาชิกในที่ป ระชุมไดท บทวนลวงหนากอน หาก
กรรมการหรือสมาชิกพบวามีสิ่งใดซึ่งมิไดเปนไปตามขอตกลงของที่ป ระชุมครั้งที่แลว ก็
สามารถทักทวงเพื่อแกไขได แตมิใชการนําเรื่องที่ตกลงกันแลวมาอภิปรายใหม
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา ไดแก เรื่องที่เปนหัวขอสําคัญที่ตองจัดใหมีการประชุมขึ้น เชน
การแตงตั้งคณะกรรมการประชุมวิชาการนานาชาติ ประจําป 2559
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่น ๆ (ถามี) บางครั้งอาจมีเรื่องที่กรรมการ หรือสมาชิกตองการแจงใหที่ประชุมทราบ
โดยไมเกี่ยวของกับวัตถุประสงคของการประชุม หรืออาจจะเปนเรื่องที่ไมสามารถบรรจุใน
ระเบียบวาระการประชุมไดทัน ก็จะนํามาเสนอในวาระเรื่องอื่น ๆ นี้
หลักเกณฑในการกําหนดระเบียบวาระการประชุมนั้นเปนหลักเกณฑที่ผูปฏิบัติสืบตอกันมาคือ
การจั ด ลํ า ดั บ วาระการประชุ ม โดยเกณฑ ก ารเสนอวาระเขาประชุ มตามลําดับ กอ น และหลั ง และลําดั บ
ความสําคัญของวาระหากเปนวาระเรงดวนใหจัดลําดับแรก หรือ วาระอื่น ๆ ตามลําดับตอไป การเสนอวาระ
การประชุ ม จะมาจากการที่ เลขานุ ก ารผู บ ริห ารเสนอแบบฟอรม “ใบเสนอระเบี ย บวาระการประชุ ม ”
รายละเอียด ตามภาคผนวก ก โดยวาระตาง ๆ จะถูกพิจารณาจาก รองอธิการบดีฝายฯที่เกี่ยวของเปนผู
เสนอวาระการประชุมเขียนใสแบบฟอรมดังที่กลาวมาแลว เลขานุการผูบริหารที่รับผิดชอบเวียนเสนอวาระ
การประชุมเปนผูรวมรวมวาระแลวจัดสงใหผูรับผิดชอบที่เปนเลขาที่ประชุมฯ นําไปจัดทําระเบียบวาระตอไป
เพื่อเสนอใหรองอธิการบดีฝายบริหารพิจารณารับทราบซึ่งระเบียบวาระการประชุมดังกลาวที่บรรจุอาจมี
รูปแบบที่ปรับเปลี่ยนใหเขากับการประชุมชนิดนั้นๆ โดยรายละเอียดและขั้นตอนการปฏิบัติจะอยูในบทถัดไป
3.3 หลักเกณฑการเขียนรายงานการประชุม
หลั กเกณฑ การเขี ย นรายงานการประชุม ใช ต ามระเบี ย บสํ านั ก นายกรั ฐ มนตรี วาดว ยงาน
สารบรรณ พ.ศ. 2526 ฉบับแกไข พ.ศ.2539 ขอ 1.9 และ ขอ 25 เพื่อความถูกตองเปนไปตามระเบียบของ
ทางราชการ
ในการศึกษาการจดรายงานการประชุมครั้งนี้ ใชหลักเกณฑการจดรายงานการประชุม ตาม
ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 แกไขเพิ่มเติมในขอ 25 ไดใหความหมายคําวา
“รายงานการประชุม” ไววา การบันทึกความคิดเห็นของผูมาประชุมผูเขารวมประชุม และมติของที่ประชุมไว
เปนหลักฐาน ดังนั้นเมื่อมีการประชุมจึงเปนหนาที่ของฝายเลขานุการที่จะตองรับผิดชอบจัดทํารายงานการ
ประชุม
 ความหมายและความสําคัญของรายงานและรายงานการประชุม
ความหมายของรายงานนี้ไดมีผูใหความหมายของคําวา “รายงาน” ไวหลายความหมาย
ดวยกัน อาทิเชน
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วาณี ฐาปนวงศศานติ (2539 :98) กลาววารายงาน หมายถึง กิจกรรมในการศึกษาที่นับเปน
การประเมินผล การศึกษาสวนหนึ่ง มีหลาบแบบเชน การทดลอง การสํารวจ หรือวิธีการอื่นๆ ที่ผูสอนจะ
กําหนดใหนักศึกษาทํา อาจเปนรายงานบุคคล หรือกลุม ทั้งนี้แลวแตลักษณะวิชา และผลของรายงานจะตอง
เขียนตามแบบที่สถาบันนั้นกําหนด
พูลสุข เอกไทยเจริญ( 2551:2) กลาววารายงาน หมายถึง (report) เปนเอกสารทางวิชาการ
ที่นักศึกษารวบรวมและเรียบเรียงขึ้นจากการศึกษาคนควาเรื่องใดเรื่องหนึ่งเพื่อใหเสริมความรูและทักษะใน
รายวิชาที่กําลังศึกษาอยู
บุปผา สุดสวัสดิ์ (2524 :64) กลาววา รายงาน หมายถึง การศึกษาคนควาเกี่ยวกับเรื่องใด
เรื่องหนึ่ง เพื่อใหไดขอมูลที่ถูกตอง แลวนําขอมูลนั้นมาเรียบเรียงขึ้นใหม อยางมีระเบียบแบบแผน มีเนื้อหา
ตอเนื่อง และสมบูรณ ถือเปนสวนหนึ่งของการประเมิลผลดวยจากคําจํากัดความ หรือความหมายดังกลาว
ความสําคัญของรายงาน คือ การนําเสนอรายละเอียดตาง ๆ เกี่ยวกับการดําเนินงานของ
บุคคลของหนวยงาน ซึ่งมีความสําคัญในการบริหารงานทั้งในหนวยงานราชการและธุรกิจเอกชน เพราะ
รายงานจะบรรจุ ข อ มู ล พื้ น ฐานที่ ช ว ยให บุ ค ลากรของหน ว ยงานทราบนโยบาย เป า หมาย ผลการ
ปฏิบัติงาน ปญหาอุปสรรคตาง ๆ ในการดําเนินงาน จากที่นําเสนอไวในรายงาน แลวนําขอมูลเหลานั้นมาใช
ประกอบการตั ดสิน ใจในการปรับ ทิ ศทาง นโยบาย และเปาหมายการดํ าเนิ นงานในอนาคต ซึ่งการเขีย น
รายงานนอกจากความสําคัญตามที่ไดกลาวขางตนแลวยังมีจุดมุงหมายตอผูปฏิบัติงาน คือ
1.
2.
3.
4.

เพื่อฝกฝนใหผูปฏิบัติงานมีนิสัยรักการเขียนและรักในงานที่ปฏิบัติ
เพื่อสงเสริมใหผูปฏิบัติงานมีความรู มีความคิดริเริ่ม รูจักแสดงความคิดอยางมีเหตุผล
เพื่อฝกใหมีความรูความสามารถในการวิเคราะหเรื่องราวตาง ๆ อยางถูกตอง
เพื่อสงเสริมและฝกฝนใหเกิดทักษะทางภาษา

 ประเภทของรายงานตางๆ
1. รายงานความกาวหนาและผลสําเร็จของงาน ไดแก รายงานความกาวหนาหรือผลสําเร็จ
ของโครงการตางๆ ที่ทําการประเมินเปนระยะ ๆ หรือ รายงานการศึกษา วิเคราะหขอมูล
วิเคราะหสถิติในรูปแบบขอมูลเชิงปริมาณ จากกลุมผูปฏิบัติงาน
2. รายงานข อ เท็ จ จริ ง คื อ เป น รายงานข อ เท็ จ จริ ง หรื อ ข อ คิ ด เห็ น ของบุ ค คลเกี่ ย วกั บ
เหตุการณความเคลื่อนไหวของบุคคลสําคัญ หรือสถานการณอยางใดอยางหนึ่ง
3. รายงานทางวิชาการ เปนรายงานที่ไดจากการศึกษาคนควาวิจัย รวบรวมสรุปผลทางสถิติ
การการแสนอแนะอภิปรายผล หรือ รายงานประกอบการแสดงนิทรรศการ
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4. รายงานผลการประชุมสัมมนา เปนการรายงานผลบทสรุปในการเขาประชุมสัมมนาของ
หนวยงานหรือองคกร รวมทั้งการเขารวมพัฒ นาบุคลากร วิชาการ การบริหารจัดการ
และการพัฒนาระบบงาน เปนตน
5. รายงานการประชุม เป นการรายงานผลการประชุมที่ไดรับ มอบหมาย ให เข ารวมการ
ประชุม เพื่อสรุปผลตามระเบียบวาระการประชุม ตามประเด็นสําคัญๆ ที่เกี่ยวของกับ
หน ว ยงานสรุ ป ประเด็ น ต า งๆ และมติ ที่ ป ระชุ ม เพื่ อ เสนอผู บั ง คั บ บั ญ ชารั บ ทราบ
ตามลําดับ
รายงานการประชุม เป น คํานามแปลวา รายละเอี ยดหรือสาระของการประชุมที่จ ดไวเป น
ทางการ (พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 , 2546 : 953) เปนการบันทึกเรื่องราวตางๆ ที่องค
ประชุมกลาวถึงตั้งแตเริ่มประชุมจนสิ้นสุดการประชุม และนํารายงานนี้เสนอใหที่ประชุมเพื่อรับรองในการ
ประชุมครั้งตอไป
ที่ จ ะกล าวต อไปนี้ เป น รายงานประเภท “รายงานการประชุ ม”ซึ่ งเป น การจั ดทํ ารายงานที่
ประชุมคณะกรรมการบริหาร มหาวิทยาลัยมหิดล หรือ เปนการประชุมแบบอื่น ๆ หรือการประชุมในกรณีที่
ไดรับมอบหมายใหเขาไปประชุมแทน หรือ ตองเขารวมประชุมพรอมกับผูบริหาร หรือการไดรับมอบหมายให
เป น เลขาที่ป ระชุ มต างๆ ภายหลั งจากการประชุมทุกครั้งจะต องทํ าสรุป รายงานการประชุ มเพื่อเสนอให
ผูบังคับบัญชาหรือผูบริหารรับทราบการสั่งการในดานตาง ๆ หรือการมอบหมายงานใหนําไปปฏิบัติตอไปตาม
มติที่ประชุม ซึ่งหลักการสรุปผลการประชุมที่ดีนั้น มีหลักการเขียนที่งายและสามารถปฏิบัติได และพึงยึดถือ
ปฏิบัติได ดังนี้
1. สรุ ป ผลการประชุ ม เฉพาะใจความสํ าคัญ โดยไม จําเป น ตอ งจดทุ ก คําพู ด หากเปน การ
ประชุมที่สําคัญๆ อาจตองจดอยางละเอียดใหครอบคลุม จดทุกขอความ/ถอยคําที่ผูประชุมเสนอใหพิจารณา
แตไมตองจดอยางละเอียด หรือจดความเห็นที่ผูประชุมเสนอทั้งหมด
2. ควรใชถอยคํ า สํานวนแบบยอความ ใหไดใจความที่ สมบูรณ ไมควรใชคําพูด ที่ฟุมเฟอย
หรือสํานวนโวหารที่สื่อความหมายไปในทางใดทางหนึ่งไมตรงตามวัตถุประสงคที่ประชุม
3. ควรใชภาษาใหถูกตอง ชัดเจน ที่สามารถสื่อความหมายใหผูรับสารหรือมติในที่ประชุม เพื่อ
นําไปปฏิ บั ติตามมติที่ป ระชุ มได โดยบั นทึ กอยางกะทัด รัด เฉพาะใจความสําคัญ ของเหตุผ ลและมติของที่
ประชุม
4. ไมควรจดคําพู ดโตตอบของผูเขารวมประชุม หรือคําพูดที่เปนรายละเอียดปลีกยอยมาก
เกินไป ยกเวนเปนการบันทึกอยางละเอียดที่ตองการขอมูลที่มีรายละเอียดมาก
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5. ผู จ ดบั น ทึ กรายงานการประชุ มต องตั้ งใจฟ งการประชุมอยางมีส มาธิเพื่อจะทํ าใหเขีย น
รายงานการประชุมไดอยางถูกตองครบถวนตามมติ และตามความเปนจริง
6. การเขียนรายงานการประชุม ควรเขียนเรียงลําดับวาระประชุมครั้งนั้น ๆ โดยเขียนหัวเรื่อง
หรือปญหาในแตละวาระพรอมทั้งมติของที่ประชุมในเรื่องนั้นๆ ดวย
7. ควรแยกประเด็นสําคัญของผูที่ประชุมเสนอมาใหอานเขาใจงาย ไมสับสน
8. ถ าข อ มู ล เป น ตั ว เลข จํ านวนเงิ น สถิ ติ ควรเขี ย นให ถู ก ต อ ง ชั ด เจน เรี ย งเป น ลํ าดั บ ที่
สามารถสื่อความหมายไดงาย และตรวจสอบขอมูลตัวเลขปองกันความผิดพลาดได
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บทที่ 4
เทคนิคการปฏิบัติงาน/ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
4.1 การจัดการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยมหิดล
การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยมหิดล ถือวามีความสําคัญตอองคกรเปนอยางมาก
เนื่องจากเปนการประชุมของ อธิการบดี รองอธิการบดีฝายตางๆ ซึ่งที่ประชุมจะระดม แนวคิด วิธีการ เพื่อ
เสนอขอคิดเห็นตาง ๆ เพื่อหาแนวทาง แนวปฏิบัติ และมีมติเห็นชอบรวมกันนําไปเสนอที่ประชุมคณบดี หรือที่
ประชุมสภามหาวิทยาลัยในลําดับตอไป ซึ่งประเด็นหรือหัวขอของการประชุมมาจากผูบริหารเองโดยเฉพาะ
อธิการบดี หรือรองอธิการบดีฝายตาง ๆ เปนผูนําเสนอประเด็นนั้น ๆ ในที่ประชุมซึ่งการประชุมที่เกิดขึ้นนี้เปน
การประชุมที่คณะกรรมการบริหารเห็นชอบเปนเอกฉันทและเสนอแนวทางปฏิบัติที่สามารถนําไปปฏิบัติไดจริง
ถูกตองตามระเบียบขอบังคับและไมขัดตอระเบียบตาง ๆ ของมหาวิทยาลัย
รายงานการประชุมมีความสําคัญตอการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยมหิดลอยาง
มาก เนื่องจากหากเขียนรายงานการประชุมที่มีความหมายหรือผิดไปจากเนื้อหาที่อภิปราย จะสงผลตอการ
นําไปปฏิบัติเนื่องจากบางครั้งที่ประชุมอาจจะมีองคประกอบไมครบองคประชุมและบางครั้งตองอาศัยเสียงขาง
มากในการสนับสนุน และตองการใหผูมีอํานาจซึ่งเปนประธานในที่ประชุมเปนผูชี้ขาด มีมติเห็นชอบเปนเอก
ฉันท ดังนั้นรายงานการประชุมจึงเปนองคประกอบที่สําคัญใชเปนหลักฐานอางอิง ยืนยัน หรือตรวจสอบไดใน
ภายหลัง ซึ่งรายงานการประชุมจะมีผลสมบูรณก็ตอเมื่อมีการรับรองรายงานการประชุมเปนที่เรียบรอยแลว
โดยการประชุมฯ ที่จัดขึ้นนี้จะเกิดขึ้นไดจาก 3 ขั้นตอนในการจัดการประชุม มีดังนี้
1. ขั้นตอนเตรียมการประชุมจัดทําระเบียบวาระการประชุม
2. ขั้นตอนการประชุม
3. ขั้นตอนการทํามติที่ประชุม
สํา หรับ เทคนิ คการปฏิ บั ติการจัดการประชุมนั้น เปน เทคนิคที่ ใชเป น การเฉพาะ คือ เรื่องการ
ประสานงาน การอํานวยความสะดวก ประสานงานเกี่ยวกับเอกสารประกอบการประชุม ติดตอผูที่จะชี้แจง
หรือ ผูรายงานที่ประชุมตามระเบียบวาระการประชุม มารยาทในการประสานงานของผูประสานงานตองมี
สัมมาคารวะโดยจะตองประสานเรื่องของเวลาให ชัด เจนสําหรับ ผูเสนอตองใหพรอมตามเวลานัดหมายมา
เตรียมตัวกอนถึงวาระการประชุม สถานที่ ประชุม หองประชุมจะตองเพียงพอ มีความเหมาะสมสําหรับ ใช
ประชุมและผูเขารวมประชุม โดยการจัดการประชุมที่เกิดขึ้นจะตองตอบสนองนโยบาย Green Office คือ
สํานักงานที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม รูปแบบของการจัดการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย เสมือน
เปนหนวยงานตนแบบของสํานักงานอธิการบดีในการจัดการประชุมอีกดวย เพื่อใหเห็นภาพรวมของการจัด
ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยตาม Flow Chart ขั้นตอนการปฏิบัติงานการประชุมคณะกรรมการ
บริหาร มหาวิทยาลัยมหิดล โดยอธิบายขั้นตอนและวิธีปฏิบัติตามลําดับได ดังตอไปนี้
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Flow Chart ขั้นตอนการปฏิบตั ิงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร มหาวิทยาลัยมหิดล
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4.2 การเวียนแจงเสนอวาระการประชุม ดังนี้
ผูปฏิบัติงานเปนเลขาที่ประชุมสอบถามเลขานุการผูบริหารทุกทานเกี่ยวกับวาระที่จะเสนอในที่
ประชุม (เลขานุการผูบริหารจะเวียนแบบฟอรมและรวบรวมระเบียบวาระการประชุมใหผูรับผิดชอบตอไป) และ
สามารถรับ ใบเสนอระเบี ย บวาระ(ตั ว อย างใบเสนอวาระ ดั งภาคผนวก)ไดจ ากเลขานุการผูบ ริห าร โดยให
สอบถามวาวาระที่เสนอนั้น ๆ มีเอกสารประกอบการประชุมหรือไม ปฏิบัติไดดังนี้
- หากมีเอกสาร ใหสําเนาเอกสารจํานวน 4 ชุด (เพื่ อเก็บ ไวให อ.โชคชัย (รองอธิการบดี)
คุณชัยโรจน (หัวหนางานเลขานุการกิจฯ) และ สําเนาสํารองไว 2 ชุด)
- ขอไฟล PDF เอกสารประกอบการประชุ ม ของวาระนั้ น ๆ ดว ย โดยให ส งไฟลเอกสาร
ประกอบการประชุมที่เปน PDF เขาอีเมลผูปฏิบัติงาน หากมีแตเอกสาร ไมมีไฟล PDF ให
สแกนเอกสารนั้น (สแกนไดที่เครื่องสแกนหนาหองอธิการบดี นํา USD .Flash Drive ไป
เซฟไฟล PDF เก็บไวดวย)
หมายเหตุ : ในบางครั้งอาจมีเจาหนาที่จากกอง/ศูนยตางๆ โทรศัพทประสานแจงวา จะนําวาระ
เขาที่ประชุมคณะกรรมการบริหารฯ กับผูปฏิบัติงานโดยตรง ใหสอบถามวา “วาระที่
แจงมานี้ อาจารย (รองอธิการบดีที่กํากับดูแลกอง/ศูนยนั้นๆ) ทราบแลวหรือยังวาจะมี
วาระเขาประชุมคณะกรรมการบริหารฯ”
- กรณี อาจารย (รองอธิการบดีที่กํากับดูแลกอง/ศูนยนั้นๆ) ทราบแลววาจะมีวาระเขาที่
ประชุมฯ จึงบรรจุวาระนั้นได และหากมีเอกสารประกอบการประชุม ใหขอเปนเอกสาร
4 ชุด (เพื่อเก็บไวให อ.โชคชัย (รองอธิการบดี) คุณชัยโรจน (หัวหนางานเลขานุการ
กิจฯ) และ สําเนาสํารองไว 2 ชุด และขอไฟล PDF เอกสารประกอบการประชุมของ
วาระนั้ น ๆ ด ว ย โดยให ส งไฟล เอกสารประกอบการประชุ ม ที่ เป น PDF เข า อี เมล
ผูปฏิบัติงานโดยตรง
- กรณี อาจารย (รองอธิการบดีที่กํากับ ดูแลกอง/ศูน ยนั้น ๆ) ยังไมทราบ ให เจาหน าที่
กอง/ศูน ย ทํ าหนั งสือแจงอาจารย หรือใหติดตอเลขานุการผูบ ริห ารตอไปเพื่อจะได
ประสานงานและเตรียมการบรรจุวาระตอไป
4.3 การบรรจุวาระการประชุมระบบ e-Meeting
การบรรจุวาระการประชุมจะเปนการลําดับระเบียบวาระการประชุมแบบ e - Meeting ดังนี้
1. พิมพระเบียบวาระการประชุม (แบบฟอรมศึกษาไดที่ภาคผนวก) โดยตรวจสอบวาเปนการประชุม
ครั้งที่ วันที่ เวลา ใหถูกตองกอนปริ๊นททุกครั้ง
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- การจัดระเบียบวาระการประชุมในอดีต เรียงตามลําดับตําแหนงผูบริหาร ดังนี้
1. ศ.คลินิก นพ. อุดม คชินทร

อธิการบดี

2. ศ.นพ.บรรจง มไหสวริยะ

รองอธิการบดี

3. ศ.คลินิก นพ. โชคชัย เมธีไตรรัตน

รองอธิการบดีฝายบริหาร

4. ศ.ดร.ศันสนีย ไชยโรจน

รองอธิการบดีฝายวิจัยและวิเทศสัมพันธ

5. รศ.นพ.ประดิษฐ สมประกิจ

รองอธิการบดีฝายการคลังและแผนงาน

6. รศ.นพ.ปรีชา สุนทรานันท

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
- เมื่อพิมพระเบียบวาระการประชุมเรียบรอยแลว เสนอหัวหนา เพื่อตรวจแกไข
- เมื่ อหั ว หน า งานฯ ตรวจแกไขแลว ปริ๊น ท ร ะเบีย บวาระการประชุม ให คุณ โสภาพรรณ
(เลขานุการรองอธิการบดีฝายบริหาร) เพื่อเสนอรองอธิการบดีฝายบริหารพิจารณากอน
พรอมแนบเอกสารประกอบการประชุมเสนอใหพิจารณาดวย
2. เมื่อเสนอรองอธิการบดีฝายบริหารตรวจสอบและแกไขระเบียบวาระเรียบรอยแลว หากไมมีวาระการ
ประชุ มเพิ่ มเติ ม ให ส งเฉพาะไฟล “ระเบี ย บวาระการประชุ ม” ให ผูบ ริห ารทุ กท านและเลขานุการ
ผูบ ริห ารทุ กคนเพื่อผู บ ริหารจะไดทราบระเบี ยบวาระในเบื้ องตน ก อน โดยเขีย นชื่ อเรื่องในอี เมลว า
“(ราง) วาระการประชุมทีมครั้งที่ ........../ 2559” กอนที่จะจัดทําเปน PDF
3. พิมพระเบียบวาระลงในไฟล “ใบปะหนาวาระ”
ปริ๊นทเก็บไว 4 ชุด ให รองอธิการบดี
4. ปริ๊นทหนาปก ลงในกระดาษสี (ขอไดที่คุณวรกัญญา ชั้น 5 โทร.6317)
หน.งานฯ และสํารองไว 2 ชุด
5. ปริ๊นทเอกสารในไฟล “วาระทีม” และ “ใบปะหนาวาระ”
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4.4 วิธีจัดทําระเบียบวาระการประชุม เปน PDF (แบบฟอรม ภาคผนวก)
1. ไฟล ใบปะหนาระเบียบวาระการประชุม ตรงหัวขอ “สาระสําคัญ” หากมีเนื้อหาจากตนฉบับโดย ยอ
(เนื้ อหาที่ ผู ส งวาระ จัดทํ าสาระสํ าคัญ โดยยอ) ใหใสเนื้อหาลงไป (เนื้อหาสว นนี้ จะมาจากเอกสาร
ประกอบการประชุมที่เลขานุการผูบริหาร/เจาหนาที่กอง/ศูนยที่สงเรื่องเขามา) ถาไมมีเนื้อหาสําคัญ
โดยยอ แตเปนเอกสารประกอบการประชุม ใหพิมพขอความเปนตัวอักษรสีน้ําเงินตัวหนา ตรงหัวขอ
สาระสําคัญวา “คลิก เพื่อเขาสูเอกสารประกอบการประชุม”
ถาไมมีเนื้อหาสาระสําคัญโดยยอ / เอกสารประกอบการประชุม ใหทําเครื่องหมาย – ไว
2. แปลงไฟล เ อกสารทั้ ง หมด จาก Word เป น PDF (วาระการประชุ ม ใบปะหน า วาระ เอกสาร
ประกอบการประชุม) โดย กดคําสั่ ง “พิมพ” (รูปเครื่องปริ๊นท ) เมื่อปรากฏหนาตาง การพิมพ ตรง
หั ว ข อ “ชื่ อ ” ให เลื อ ก “do PDF v7” กด “ตกลง” จากนั้ น จะปรากฏหน า ต า ง do PDF ตรง
Browse ใหเลือก บันทึกไฟลที่ Desktop กด Save และ กด OK
3. เขาโปรแกรม Adobe Acrobat 9 Pro Extended
4. เลื อ ก Create -> Merge Files into a Single PDF -> Add Files –> Add Files เลื อ กไฟล PDF
หน า desktop ที่ บัน ทึ กไวตามขอ 1 เลือก Combine Files ดานลาง จะปรากฏหน าต างไฟลที่ได
Combine ไฟลไว จากนั้นจะเปนวิธีการทํา Link และ Bookmark ใหกับไฟลที่ได Combine ไว
4.5 การดําเนินการประชุมระบบ e-Meeting (ใช Note book)
4.5.1 วิธีการทํา Link ในไฟล PDF
1. จากไฟล ที่ ได Combine ไว ตามขอ 3 (ตามหัว ขอ 4.3 ) เป ดไฟลนั้ น ขึ้น มาแล ว คลิ กขวา
เลือก Advanced Editing จะปรากฏกลองเครื่องมือ คลิกรูป ลูกโซ (สีเทา)
2. ไปที่ ห น า ระเบี ย บวาระการประชุ ม ให ล ากเมาส ค ลุม ข อความตรงระเบี ย บวาระที่ 1 จะ
ปรากฏหนาตาง Create Link จากนั้นกด Next จะปรากฏหนาตาง Create Go To View
ให เลื่ อนไปยั งหน าที่ ตองการจะใหเชื่อมโยงถึง เชน หนาใบปะหนาวาระที่ 1 จากนั้น กด
“Set Link
3. กด OK ตรงกลองเครื่อง Advanced Editing อยูดานซายมือรูปลูกโซ
4. คลิก เครื่องหมาย เมาส สีดํา ที่อยูขางๆรูปมือสีขาว (แถบเครื่องมือบรรทัดที่ 2)
5. ทําขอ 5 – 8 จนครบทุกวาระ
หมายเหตุ : หากวาระ มีเอกสารประกอบการประชุม ตรงหัวขอ “สาระสําคัญ” ในใบปะหนา
วาระ ใหพิมพขอความเปนตัวอักษรสีน้ําเงินตัวหนาวา “คลิก เพื่อเขาสูเอกสาร
ประกอบการประชุม” จากนั้นทําตามขอ 5 - 8 ขางตน
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6. หนาสุดทายของเอกสารประกอบการประชุม ใหพิมพดานลางเอกสารวา “ คลิก เพื่อกลับไปยัง

ระเบี ยบวาระการประชุม” โดยใชตัวอักษรสีน้ําเงิน วิธีพิมพขอความ คลิกที่เมนู Tools >
Typewriter > จะขึ้นเคอเซอรใหพิมพขอความ

จากนั้นทํา Link ตามขอ 5 – 8 (ทําแบบนี้

ทุกหนาสุดทายของเอกสารประกอบการประชุม)
4.5.2 วิธีการทํา Bookmark
1. แถบเมนู เลือก “Document” เลือก “Add Bookmark” จะปรากฏแถบ Bookmark
ดานซายมือ เปนรูปเอกสารขึ้นวา “Untitled”
2. ใหเปลี่ยนชื่อ “Untitled” ตามหัวขอแตละหนา เชน หนาระเบียบวาระการประชุม ใหพิมพชื่อ
Bookmark วา “ระเบียบวาระการประชุม” หนาระเบียบวาระที่ 1.1 ใหพิมพชื่อ Bookmark
วา “ระเบียบวาระที่ 1.1” หนาเอกสารประกอบการประชุม ใหพิมพชื่อ Bookmark วา
“เอกสารประกอบการประชุม” หรือ พิมพชื่อตามหัวขอเอกสารประกอบการประชุมนั้นๆ ตาม
ความเหมาะสม
3. ทําแบบนี้ไปเรื่อยๆ จนครบทุกหนา
เมื่อจัด ทําไฟล PDF เรียบรอยแลว ใหจัดสงเขาอีเมลผูบ ริห าร หัวหน างาน และเลขานุ การ
ผูบริหาร โดยจัดสงไฟล PDF ผานระบบ NAS-OP
4.5.3 วิธีการสงไฟล PDF เขาอีเมล อาจารยและพี่ๆ เลขา ผานระบบ NAS-OP
1. เขาเว็บไซต nas-op.mahidol.ac.th จะปรากฏหนาตางใหล็อคอินเขาสูระบบ (Username
& Password เหมือนการเขา Wifi มหาวิทยาลัย สามารถเขาไดทั้งที่มหาวิทยาลัยและที่บาน)
ดังรูป
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2. เมื่อล็อคอินเขาสูระบบแลว จะปรากฏหนาตางขึ้นมา ใหคลิกที่ File Station (ไอคอนสีสม)

3. เมื่อคลิกตามขอ 2 แลวจะปรากฏหน าต างขึ้นมา ใหคลิกที่ โฟลเดอร Home สีเหลืองดาน
ซายมือ จากนั้นใหคลิกอัพโหลดไฟล PDF ที่เราไดทําไว โดยคลิกที่รูป ลูกศรหัวชี้ขึ้น

31

4. จากนั้ น จะปรากฏหน า ต า งดั ง ภาพขึ้ น มา ให เลื อ กไฟล PDF ที่ ไ ด จั ด ทํ า ไว จากนั้ น คลิ ก
Overwrite the files

5. จากนั้นจะปรากฏไฟล PDF ที่อัพโหลด ใหคลิกขวาที่ไฟล PDF เลือก Share -> Via E-mail
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6. จากนั้นจะปรากฏหนาตาง Share

ตรงชอง To : ใหใสอีเมลผูบริหาร อีเมลเลขานุการผูบริหาร อีเมลหัวหนา และอีเมลตัวเอง ตรงชอง
Subject: ใหใสขอความวา “ขอสงไฟลประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ..../ 2559 วันที่ .......
มีนาคม 2559”
ตรงชอง Message ใหใสขอความวา “เรียน คณะกรรมการบริหารทุกทาน ฝายเลขานุการที่ประชุม
คณะกรรมการบริหาร มหาวิทยาลัยมหิดล ขอสงไฟลเอกสาร (PDF) การประชุมคณะกรรมการบริหารฯ ครั้งที่
............/ ๒๕๕๙ มายังทุกทานเพื่อพิจารณาตามที่แนบมาพรอมนี้ ดวยความเคารพยิ่ง ชื่อ – นามสกุลเจาหนาที่
บริหารงานทั่วไปงานเลขานุการกิจฯ
จากนั้นตรวจสอบความเรียบรอยแลว และกด Share Now
4.5.4 วิธีการสงไฟล PDF เขาอีเมล ผูบริหาร หัวหนางาน และเลขานุการผูบริหารใหเขียน
ขอความ ดังนี้
1. ชื่อเรื่องสงอีเมล คือ “ขอสงไฟลประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ......../
2559 วันที่ ........ มีนาคม 2559”
2. ขอความที่สง คือ
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เรียน คณะกรรมการบริหารทุกทาน
ฝายเลขานุการที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร มหาวิทยาลัยมหิดล ขอสงไฟลเอกสาร (PDF)
การประชุมคณะกรรมการบริหารฯ ครั้งที่ ........../ ๒๕๕๙ มายังทุกทานเพื่อพิจารณาตามที่แนบมาพรอมนี้
ดวยความเคารพยิ่ง
ชื่อ – นามสกุล
เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป
งานเลขานุการกิจฯ
3. แนบไฟล PDF ที่ไดจัดทําเรียบรอยแลว
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)
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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

(วิภาวี สุขสุวรรณ เลขารองอธิการบดีฝายพัฒนาคุณภาพ)

triphet.amm@mahidol.ac.th

(ตรีเพ็ ช ร อ่ํ าเมื อง เลขารองอธิการบดี ฝ ายสิ่ งแวดล อมและการพั ฒ นา
อยางยั่งยืน และ รองอธิการบดีฝายสารสนเทศ)

pattaya.kha@mahidol.ac.th

(พัทยา ฉัตรทอง เลขารองอธิการบดีฝายทรัพยากรบุคคล)

supaporn.ton@mahidol.ac.th

(สุภาพร ทองพุม เลขารองอธิการบดีฝายวิทยาเขตตางๆ ทั้ง 3
วิทยาเขต)

หมายเหตุ : - กรณีสงเขาอีเมลไมทันในวันจันทรกอนที่จะมีการประชุม (เพราะ เอกสารประกอบไมเรียบรอย
หรือวาระการประชุมยังไมเรียบรอย) สามารถนําไฟล PDF ลงโนตบุคผูบริหารในวันอังคารกอน
การประชุมได
- ผูปฏิบัติเปนเลขาที่ประชุมฯ สงไฟลล PDF แจงทางไลนกลุม “ทีมเลขา OP ประชุมทีม” เพื่อให
ทราบระเบียบวาระประชุม ถือเปนอีกหนึ่งชองทางในการสื่อสารระหวางเลขานุการผูบริหารทุก
คนจะไดทราบและตรวจสอบวาระที่ผูบริหารไดเสนอและบรรจุในระเบียบวาระเรียบรอยแลว
4.6 การจดรายงานการประชุม และการเขียนรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารฯ
ผูปฏิบัติหนาที่เปนเลขานุการที่ประชุมจะตองเตรียมตัวและปฏิบัติตัวในการประชุมดังนี้
4.6.1 ทําความเขาใจเบื้องตนเกี่ยวกับรายงานการประชุม
- สวนประกอบของรายงานการประชุม (ดูแบบฟอรมตัวอยางภาคผนวก)
1. ผูมาประชุม
2. ผูไมมาประชุม (ติดภารกิจ)
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3. ฝายเลขานุการ
4. เริม่ ประชุมเวลา ............... น.
5. ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องแจงเพื่อทราบ (จะแยกยอยลงไปวา เปนระเบียบวาระที่ 1.1, 1.2
ไปเรื่อย ๆ เปนตน แลวแตวาจะมีกี่วาระ)
6. ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุม
7. ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง (สืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่ผานมา)
8. ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
9. ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่น ๆ
10. เลิกประชุมเวลา
11. ชื่อผูตรวจรายงานการประชุม ชื่อผูจดรายงานการประชุม
4.6.2 วิธีการจดรายงานการประชุม (ในหองประชุม)
หลักการจดรายงานการประชุมเบื้องตน เวลาอยูในหองประชุม อาจจะจดเฉพาะประเด็นสําคัญ
ที่สามารถฟงและจดไดทัน หากจดในหองประชุมไมทัน สามารถฟงซ้ําจากเครื่องอัดเสียงไดภายหลังรายละเอียด
วิธีการจดรายงานการประชุม ดังนี้
1. ตองจดจําชื่อ ใบหนา น้ําเสียง ตําแหนง ผูบริหารใหไดกอน
2. จดชื่อผูบริหาร โดยใชชื่อยอ / รหัส อะไรก็ไดที่ทําใหเราจําไดวา ใคร/ผูบริหารแตละทาน
พูดอะไร มีเนื้อหา มีสาระวาอะไร
3. ทุ ก ๆ วาระการประชุ ม จะมี ผู บ ริ ห ารเป น เจ า ของเรื่ อ งของวาระนั้ น ๆ ให ตั้ งใจฟ งว า
ผูบริหารที่เปนเจาของเรื่องวาระนั้น ๆ กลาวถึง ที่มา/สาเหตุของวาระเรื่องการประชุมนั้น ๆ วาอยางไร (เพื่อใช
ในการเขียน เกริ่นนํา ในรายงานการประชุมตอไป)
4. เมื่อผูบริหารที่เปนเจาของเรื่องวาระนั้นๆ กลาวจบแลว ผูบริหารทานอื่นๆ จะอภิปราย/ให
ขอสังเกต/ แสดงความคิดเห็น ใหตั้งใจฟงวา ผูบริหารแตละทานแสดงความคิดเห็นอะไรบาง (เพื่อใชในการ
เขียนการเสนอความคิดเห็น ในรายงานการประชุม)
5. เมื่ อผู บ ริห ารแต ล ะท าน แสดงความคิดเห็น เรียบรอยแลว อธิการบดี จะเป น ผู ส รุป มติที่
ประชุม ใหตั้งใจฟงวา มติที่ป ระชุมวาอยางไร (เพื่ อใชในการเขียน มติที่ประชุม) แตบางครั้ง อธิการบดีหรือ
ผูบริหารอาจจะไมไดสรุปมติ หรือ พูดวาใหเขียนเปนมติที่ประชุมโดยตรง จะตองฟงพิจารณาจากเนื้อหา ในที่
ประชุมวาที่ประชุม มีขอสรุปวาอยางไร
รายละเอียดขั้นตอนการปฏิบัติการจดรายงานการประชุม เพื่อใหสามารถศึกษาไดงายสะดวก
มากยิ่งขึ้นสามารถแสดงตาม Flow Chart ดังตอไปนี้
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ขั้นตอนการจดรายงานการประชุม
เริ่มการประชุม

ผูจดรายงานการประชุมเตรียมอุปกรณ/ โนตบุค/
เครื่องบันทึกเสียง
ประธานที่ประชุมกลาวเปดประชุม
จดเวลาเริม่ การประชุม
ผูจดรายงานเริม่ บันทึกการประชุมพรอมจดรายงานการ
ประชุม และควบคุมเปดเอกสารในระบบ
E-Meeting
ดําเนินการจดรายงานการประชุมตาม
วาระการประชุมเมื่อครบวาระการประชุม
จดเวลาปดการประชุม
ผูจดรายงานการประชุมขอขอมูล ไฟลงานที่นําเสนอ
เพิ่มเติมจากผูร ายงานประชุม

หาข้ อมูลเพิม่ เติม

ผูจดรายงานการประชุมพิมพรายงานการประชุม

สงรายงานการประชุมใหผูเกี่ยวของพิจารณาตรวจสอบ

แก้ ไข

สงรายงานการประชุมใหหัวหนางานตรวจสอบ
สงรายงานการประชุมใหรองฯ บริหารลงนาม
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แก้ ไข

4.6.3 วิธีการเขียนรายงานการประชุม (รูปแบบการเขียนรายงานการประชุม ตามภาคผนวก ก )
- หลักการและรูปแบบเขียนรายงานการประชุมเบื้องตน
1. ตัวอักษรที่ใช คือ TH NiramitIT๙ ขนาด 15
2. ใหเขียนนาที (จากเครื่องอัดเสียง) วา แตล ะวาระอยูในนาที ที่เท าไหร ถึง เท าไหร เขียนใสในใบ
ระเบียบวาระการประชุม แลวเก็บไวเพื่อใชเตือนความจํา ไมตองเขียนลงในรายงานการประชุม เผื่อจะตองฟง
ซ้ํายอนหลังอีกครั้ง
3 . การเขียนรายงานการประชุม โดยภาพรวม คือ ไมตองเขียนหรือจดทุกคําพูด แตใหทําความเขาใจ/
สรุ ป จากคํ า พู ด ในที่ ป ระชุ ม จากภาษาพู ด เป น ภาษาเขี ย น วาเรื่อ งนั้ น ๆ มี ที่ ม าจากอะไร และที่ ป ระชุ ม มี
ความเห็นวาอยางไร จดประเด็นที่สําคัญ ๆ ใหครบถวน
- ตัวอยางรูปแบบการเขียนรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยมหิดล
1. การเขียนรายงานการประชุมระเบียบวาระที่ 1 เรื่องแจงเพื่อทราบ มีรูปแบบการเขียน ดังนี้
การเขียนเกริ่นนํา เริ่มตน ใหเขียน ชื่ออาจารย ตําแหนง แจงวา ...................................................
ตั ว อย า ง : ศ.คลิ นิ ก นพ. อุ ด ม คชิน ทร อธิการบดี แจงวา (เนื้ อหาเกริ่น นํ า เขี ย นว า ใครทํ าอะไร
ที่ไหน เวลาใด มีสาระสําคัญวาอะไร)
• กรณีที่ประชุมมีการแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ใหขึ้นยอหนาใหม แลวใชตัวอักษรตัวหนาพิมพวา

ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ดังนี้
- ………………………………………………………………………………………………………………………………………
- ……………………..………………………………………………………………………………………………………………
• กรณีมีความคิดเห็นเดียว หรือ ความคิดเห็นคลายๆกัน ใหพิมพรวมกันไปไดเลย พิมพวา

ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมวา
………………………………………………………………………………………………………………………………………..
• กรณีอธิการบดีกลาวเพิ่มเติมทานเดียว ใหพิมพวา

ศ.คลินิก นพ. อุดม คชินทร อธิการบดี กลาวเพิ่มเติมวา .........................................................................
• กรณี มีผู ม านํ าเสนอเพิ่ มเติ มที่ ไม ใช อาจารย ในที่ ป ระชุ ม

เชน ผูอํานวยการกอง/ศูนย เจาหน าที่
บุคลากรของกอง/ศูนย นักศึกษา หรือแขกภายนอกที่อาจารยเชิญมานําเสนอ ใหพิมพชื่อ-นามสกุล
ตําแหนง ของผูที่มานําเสนอ/ชี้แจง
ตัวอยาง : นายบุญชู แจงเจริญกิจ ผูอํานวยการกองกฎหมาย แจงวา
การเขียนมติที่ประชุม มติที่ประชุมสําหรับระเบียบวาระเรื่องแจงเพื่อทราบ คือ
มติที่ประชุม รับทราบ
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มติที่ประชุม รับทราบและแสดงความยินดี (กรณีเปนเรื่องแจงเกี่ยวกับงานที่ไดรับรางวัลแตสวน
ใหญจะเปน รับทราบ)
มติที่ประชุม รับทราบและขอใหคณะกรรมการบริหารเขารวมงานม ในวันที่ เดือน ป ดวย (กรณี
ขอความรวมมือในการเขารวมงาน/กิจกรรมตางๆ แตสวนใหญจะเปน รับทราบ)
2. การเขียนรายงวนการประชุมระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุม มีรูปแบบการเขียน ดังนี้
• หากที่ประชุมไมมีการแกไขรายงานการประชุม ใหเขียนตามรูปแบบนี้
ที่ประชุมไดพิจารณารายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๕๙
ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมโดยไมมีการแกไข
หากที่ประชุมมีการแกไขรายงานการประชุม ใหเขียนตามรูปแบบดังนี้
ที่ประชุมไดพิจารณารายงานการประชุมทีมผูบริหาร ครั้งที่ ๒๕/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๘
ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมโดยมีการแกไข ดังนี้
•

- ระเบียบวาระที่ .... หนาที่ ..... บรรทัดที่...... ขอความเดิม “..............” แกเปน “.............”
เมื่อพิมพขอความที่แกไขเรียบรอยแลว ใหพิมพขอความ “ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุม หลังจาก
แกไขแลว” (ดูตัวอยางไดที่ไฟลรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร 2558 การประชุมครั้งที่ 26)
3. การเขียนรายงานการประชุมระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง มีรูปแบบการเขียน ดังนี้
การเขียนเกริ่นนํา เริ่มตน ใหเขียน ชื่ออาจารย ตําแหนง ชี้แจงวา (ที่มา ความสําคัญของเรื่องนั้น ๆ
ใครทําอะไร ที่ไหน เมื่อไหร ) ตัวอยาง : ศ.คลินิก นพ. อุดม คชินทร อธิการบดี ชี้แจงวา...................
หรือหากเปนเรื่องสืบเนื่องที่มาจากมติที่ประชุมครั้งกอนๆ ใหคนหาขอมูลเพิ่มเติมวามาจากมติการ
ประชุมครั้งที่เทาไร โดยใหเขียนเกริ่นนํา ตามรูปแบบ ดังนี้
ตัวอยาง : ศ.คลินิก นพ. อุดม คชินทร อธิการบดี ชี้แจงวา สืบเนื่องจากการประชุมคณะกรรมการ
บริหาร ครั้งที่ ๓๒ / ๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๘ เรื่อง ............. ซึ่งที่ประชุมมีมติให......... นั้น แลว
ตามดวยเนื้อหาที่ประชุมพูดถึง
เมื่ออาจารยเจาของเรื่องชี้แจงเรียบรอยแลว จะเปนในสวนของอาจารยทานอื่น ๆ แสดงความ
คิดเห็นใหขึ้นยอหนาใหม แลวพิมพดวยตัวอักษรตัวหนาวา
ที่ประชุมพิจารณาแลว เสนอความคิดเห็น ดังนี้ หรือ ที่ประชุมพิจารณาแลว มีขอสังเกต ดังนี้

•

- ……………………………………………………………………………………………………………………………………
- ……………………..………………………………………………………………………………………………………………
• กรณีมีความคิดเห็นเดียว หรือ ความคิดเห็นคลายๆกัน ใหพิมพรวมกันไปไดเลย พิมพวา
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ที่ประชุมพิจารณาแลว เสนอความคิดเห็นวา ………………………………………………………………………
ที่ประชุมพิจารณาแลว เห็นควรวา/เห็นควรให.............................................................................
• กรณีอธิการบดีกลาวเพิ่มเติมทานเดียว ใหพิมพวา

ศ.คลินิก นพ. อุดม คชินทร อธิการบดี กลาวเพิ่มเติมวา ....................................................................
• กรณี มี ผู ม านํ า เสนอเพิ่ ม เติ ม ที่ ไม ใช อ าจารย ในที่ ป ระชุ ม

เชน ผูอํานวยการกอง/ศู น ย เจาหนาที่
บุคลากรของกอง/ศูนย นักศึกษา หรือแขกภายนอกที่อาจารยเชิญมานําเสนอ ใหพิมพ ชื่อ-นามสกุล
ตํ าแหน ง ของผู ที่ มานํ า เสนอ/ชี้ แจงดว ย ตัว อยาง : นายบุญ ชู แจงเจริญ กิจ ผู อํานวยการกอง
กฎหมาย ชี้แจงวา
การเขียนมติที่ประชุม มติที่ประชุมสําหรับระเบียบวาระเรื่องสืบเนื่อง คือ
มติที่ประชุม เห็นชอบและมอบหมายรองอธิการบดีฝายวิจัยและวิเทศสัมพันธดําเนินการตอไป
หรือ มติที่ประชุมอาจเปนขอสรุปที่ประชุมตกลงกันในระเบียบวาระนั้นๆ (ดูตัวอยางจากรายงานการประชุม
ที่ผานมาได)
4. การเขียนรายงานการประชุมระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา มีรูปแบบการเขียน ดังนี้
การเขียนเกริ่นนํา เริ่มตน ใหเขียน ชื่ออาจารย ตําแหนง ชี้แจงวา (ที่มา ความสําคัญของเรื่องนั้นๆ ใคร
ทําอะไร ที่ไหน เมื่อไหร ) ตัวอยาง : ศ.คลินิก นพ. อุดม คชินทร อธิการบดี ชี้แจงวา .........................................
เมื่ออาจารยเจาของเรื่องชี้แจงเรียบรอยแลว จะเปนในสวนของอาจารยทานอื่นๆ
แสดงความคิดเห็นใหขึ้นยอหนาใหม แลวพิมพดวยตัวอักษรตัวหนาวา
ที่ประชุมพิจารณาแลว เสนอความคิดเห็น ดังนี้ หรือ ที่ประชุมพิจารณาแลว มีขอสังเกต ดังนี้
•

- …………………………………………………………………………………………………………………………………….
- ….………………..………………………………………………………………………………………………………………
• กรณีมีความคิดเห็นเดียว หรือ ความคิดเห็นคลายๆกัน ใหพิมพรวมกันไปไดเลย พิมพวา

ที่ประชุมพิจารณาแลว เสนอความคิดเห็นวา …………………………………………………………………….…
ที่ประชุมพิจารณาแลว เห็นควรวา/เห็นควรให..............................................................................
• กรณีอธิการบดีกลาวเพิ่มเติมทานเดียว ใหพิมพวา

ศ.คลินิก นพ. อุดม คชินทร อธิการบดี กลาวเพิ่มเติมวา ....................................................................
• กรณีมีผูมานําเสนอเพิ่มเติมที่ไมใชอาจารยในที่ประชุม เชน

ผูอํานวยการกอง/ศูนย เจาหนาที่
บุคลากรของกอง/ศูนย นักศึกษา หรือแขกภายนอกที่อาจารยเชิญมานําเสนอ ใหพิมพ ชื่อนามสกุล ตําแหนง ของผูที่มานําเสนอ/ชี้แจงดวย ตัวอยาง : นายบุญชู แจงเจริญกิจ ผูอํานวยการ
กองกฎหมาย ชี้แจงวา
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การเขียนมติที่ประชุม มติที่ประชุมสําหรับระเบียบวาระเรื่องเพื่อพิจารณา คือ
มติที่ประชุม เห็นชอบและมอบหมายรองอธิการบดีฝายวิจัยและวิเทศสัมพันธดําเนินการตอไป
หรือ มติที่ประชุมอาจเปนขอสรุปที่ที่ประชุมตกลงกันในระเบียบวาระนั้นๆ (ดูตัวอยางจากรายงาน
การประชุมที่ผานมาได)
หมายเหตุ : กรณีที่เปนเรื่อง การพิจารณาแตงตั้งบุคคลใหดํารงตําแหนงหัวหนางานในสํานักงาน
อธิการบดีใหเขียนตามรูปแบบ ดังนี้ หรือดูตัวอยางจากรายงานการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๙
รศ.นพ.ธัน ย สุ ภั ท รพั น ธุ รองอธิ การบดี ฝายทรัพ ยากรบุ คคล ชี้ แจงวา คณะกรรมการสรรหาและ
คัดเลือกบุคคลใหดํารงตําแหนงหัวหนาหนวยงานในสํานักงานอธิการบดี เสนอที่ประชุมพิจารณาแตงตั้งบุคคล
ให ดํารงตํ าแหน งหั ว หน าหน วยงานในสํ านั กงานอธิการบดี จํานวน ........... ราย คื อ ชื่อ-นามสกุล ใหดํารง
ตําแหนง
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา หากเห็นชอบจะไดนําเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารทรัพยากรบุคคล
(ก.บ.ค.) ครั้งที่ ...../๒๕๕๙ วันที่ ..... เดือน ๒๕๕๙ เพื่อพิจารณาแตงตั้งใหดํารงตําแหนงตอไป
มติที่ประชุม เห็นชอบตามที่เสนอและมอบหมายรองอธิการบดีฝายทรัพยากรบุคคลนําเสนอที่
ประชุมคณะกรรมการบริหารทรัพยากรบุคคล (ก.บ.ค.) ครั้งที่ ...../๒๕๕๙ วัน ที่ ..... เดือน ๒๕๕๙ เพื่ อ
พิจารณาแตงตั้งใหดํารงตําแหนงตอไป
5. กรณีที่ประชุมถอนระเบียบวาระการประชุม ใหพิมพดวยอักษรตัวหนาวา
ที่ประชุมขอถอนระเบียบวาระนี้ออกไปกอน
มติที่ประชุม เห็นชอบ
6. การเขี ย นรายงานการประชุ ม ระเบี ย บวาระที่ 5 เรื่ อ งอื่ น ๆ นั้ น หากที่ ป ระชุ ม มี ก ารพู ด เรื่ อ งอื่ น ๆ
นอกเหนือจากระเบียบวาระที่ไดบรรจุไว ใหบันทึกและจดเนื้อหานั้นๆลงในระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่นๆ
รูปแบบการเขียนรายงานและมติที่ประชุม ขึ้นอยูกับวาเปนเรื่องแจงเพื่อทราบ หรือ เรื่องเสนอเพื่ อ
พิจารณา ใหเขียนมติที่ประชุมตามเรื่องที่ประชุมเสนอ
หมายเหตุ : 1. สามารถเลือกใชคําตามความเหมาะสม โดยหัวหนางาน และอาจารยจะเปนผูตรวจ
รายงานการประชุมอีกที และจะแกไขขอความให
2. บางครั้ ง จะมี ว าระเร ง ด ว นที่ ต อ งรี บ นํ า มติ ที่ ป ระชุ ม ไปใช ก อ นการรั บ รองรายงาน
การประชุมเพื่อนํามติที่ประชุมไปเปนเอกสารประกอบการประชุมอื่นๆ อาจจะทําวาระนั้นๆกอน และเมื่อมี
เจาหนาที่ของกอง/ศูนยตางๆมาขอ ก็ใหขออนุญาต/ถามหัวหนางานกอนวาสามารถใหไดหรือไม หากใหได ก็
คัดลอกเนื้อหารายงานนั้นลงไปเฉพาะวาระที่มีผูรองขอ โดยใสหัวกระดาษวา “(ราง) รายงานการประชุม
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คณะกรรมการบริหาร ครั้งที่ ........./ ๒๕๕๙” และใสทายกระดาษวา “หมายเหตุ : (ราง)
รายงานการประชุมยังไมผานการรับรองรายงานการประชุม”
3. ถาเป น ระเบี ย บวาระของ ศ.ดร.ศัน สนี ย ไชยโรจน รองอธิ การบดี ฝายวิจั ยและวิเทศ
สัมพันธ หรือเปนระเบียบวาระที่สําคัญๆ ที่อาจารยเจาของเรื่องควรตรวจรายงานกอนจัดทํารายงานการประชุม
ฉบับสมบูรณ ใหสงเนื้อหาเฉพาะระเบียบวาระนั้นๆใหอาจารยตรวจกอน
โดยส งให หั ว หน าตรวจกอน จากนั้ น จึงสงเนื้ อหาเฉพาะวาระใหอาจารยตรวจ พิมพหั ว
กระดาษวา “ (ราง) รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร ครั้งที่ ......./ ๒๕๕๙” และใสทายกระดาษวา
“หมายเหตุ : (ราง) รายงานการประชุมยังไมผานการรับรองรายงานการประชุม” จากนั้นทําบันทึกเขียว คือ
กระดาษสีเขียวแผนเล็ก (คลายกับบันทึกขอความ) ใชปะหนาแฟมเอกสาร
4.6.4 วิธีการทําบันทึกเขียว (บันทึกเล็ก)
1. เปด Folder บันทึกเขียว
2. ใหเปดไฟล ชื่อ “เรียน รองฯ เพื่อพิจารณารางรายงาน”
3. จากนัน้ เปลี่ยนครั้งที่ ของการประชุมใหถูกตอง ใสระเบียบวาระที่จะสงใหอาจารยตรวจและ
เปลี่ยนวันที่ตรงที่เซ็นชื่อเราดานลางขวา
4. นํากระดาษสีเขียวแผนเล็ก (อยูในตู) ไปใสที่เครื่องปริ๊นท
5. กดสัง่ ปริ๊นท
6. ปริ๊นทออกมาแลว เซ็นชื่อตัวเอง และแปะสกอตเทปไวดานหลังบันทึกเขียว แปะหนาแฟมที่
จะสงรายงาน (กรณีนี้ใหใชแฟมปกออนสีฟา)
7. สงใหหัวหนาตรวจและเซ็นชื่อ เมื่อหัวหนาตรวจและเซ็นชื่อแลว ใหหนีบกับแฟมรายงานนั้นไป
ส งที่ เลขารองอธิก ารบดี ฝ ายวิจัย ฯ (พี่ ปม หรือ คุณ วรกั ญ ญา) ชั้น 5 (กรณี เป น วาระของ
อาจารยศันสนีย หากเปนอาจารยทานอื่นใหสงพี่เลขาของอาจารยทานนั้น ๆ )
8. ระหวางนี้ก็สงรายงานใหอาจารยโชคชัยตรวจไดเลย โดยบอกพี่ลูกหวา (เลขารองอธิการบดี
ฝายบริหาร) วา มีวาระใดบางที่สงใหอาจารยทานอื่นตรวจอยู โดยทําตามขั้นตอนดานลางนี้
เมื่อเขียนรายงานการประชุม (เนื้อหาครบทุกเรื่องแลว) และเรียบรอยแลว สงใหหัวหนางานฯ
พิจารณาตรวจสอบ และเมื่อหัวหนาตรวจและแกไขรายงานเรียบรอยแลว ใหทําบันทึกเขียว (กระดาษสีเขียว
แผนเล็กๆ ไวปะหนาแฟมเอกสาร (แฟมปกแข็งแฟมใหญ) ดูตัวอยางบันทึกเขียวไดที่ ไฟล บันทึกเขียว -> ไฟล
“เรียน รองอธิการบดีฝายบริหาร พิจารณา (ราง) รายงาน)”
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วิธีทําบันทึกเขียว
ทํ าบั น ทึ กเขี ย ว เมื่ อมี การสงรายงานให อาจารยต รวจ, เมื่ ออาจารยต รวจรายงานแล วและ
มีแกไข (เพื่อใหอาจารยลงนาม) และเมื่อจัดทํามติ
1. เปด Folder บันทึกเขียว
2. กรณี สงรายงานใหอาจารยตรวจ ใหเปดไฟล ชื่อ “เรียน รองอธิการบดีฝายบริหาร
พิจารณา (ราง) รายงาน)”
3. จากนั้น เปลี่ยนครั้งที่ ของการประชุมให ถูกตอง และเปลี่ยนวันที่ ตรงที่ เซ็น ชื่อเรา
ดานลางขวา
4. นํากระดาษสีเขียวแผนเล็ก (อยูในตู) ไปใสที่เครื่องปริ๊นท
5. กดสั่งปริ๊นท
6. ปริ๊นทออกมาแลว เซ็นชื่อตัวเอง และแปะสกอตเทปไวดานหลังบันทึกเขียว แปะหนา
แฟมที่จะสงรายงาน (แฟมแข็งอันใหญ)
7. สงใหหัวหนาเซ็นชื่อ เมื่อหัวหนาเซ็นชื่อแลว ใหนําแฟมรายงานนั้นไปสงที่เลขานุการ
รองอธิการบดีฝายบริหาร ชั้น 5
จากนั้น รอใหอาจารยแกไขรายงาน เมื่ออาจารยตรวจแกไขแลว และเมื่อแกไขรายงานตามที่
อาจารยแกไขแลว ก็ให ทําบัน ทึ กเขียวอีกครั้ง แต ใหเป ดไฟลบันทึ กเขียว “เรียน รองอธิการบดีฝายบริห าร
(แกไข รางรายงาน)” โดยหนาสุดทายของรายงานจะมีชอ่ื หัวหนางาน และชื่อเรา ใหเซ็นชื่อเราลงไป และสงให
หัวหนาเซ็นชื่อ และแนบรายงานฉบับที่อาจารยแกไขเดิมสงไปดวย
จากนั้ น นํ าแฟ ม รายงานไปส งที่ เลขานุ ก ารรองอธิ ก ารบดี ฝ า ยบริ ห าร เพื่ อให อ าจารย ล งนาม
และเมื่ออาจารยลงนามแลว ใหซีร็อก รายงาน (ซีร็อกแบบหนา – หลัง) เก็บไว 1 ชุด โดยฉบับจริงใหเก็บที่แฟม
รายงานของเราเอง (อยูในตู) สวนฉบับซีร็อก ใหนําไปเก็บไวที่แฟมรายงานของเลขานุการรองอธิการบดีฝาย
บริหาร ชั้น 5
4.7 การสงมติวาระการประชุมที่รับรองการประชุมแลว
เมื่อมีการประชุมในครั้งตอไประเบียนวาระการประชุมที่ 2 คือ รับรองรายงานการประชุม เมื่อที่
ประชุมพิจารณารายงานการประชุมแลว พิจารณาเห็นชอบตามมติที่ประชุม โดยมติที่ประชุมจะจัดทํา หลังจาก
ที่ไดมีการรับรองรายงานการประชุมแลว ตัวอยางเชน มติที่ประชุมของการประชุมคณะกรรมการบริหาร ครั้งที่
๒/๒๕๕๙ จะทําหลังจากที่มีการรับรองรายงานการประชุมในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ แลว และหลังจาก
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การประชุมและรับรองรายงานการประชุมในแตละครั้งผูปฏิบัติหนาที่เลขานุการที่ประชุมจะตองดําเนินการสง
มติที่ประชุมให รองอธิการบดีเจาของวาระที่เสนอเขามาเพื่อพิจารณาหรือดําเนินการตอไปมีวิธีปฏิบัติ ดังนี้
4.7.1 สวนประกอบของมติที่ประชุม (แบบฟอรมอยูในภาคผนวก)
- ตรามหาวิทยาลัยตรงกลางดานบน
- รองอธิการบดีฝายบริหาร กับเบอรโทรศัพท
- ที่ คือ เลขที่สงหนังสือ ใช ศธ ๐๕๑๗.๐๑/ ……….. (เลขที่หลังจากเครื่องหมายสแลช ขอไดที่

ผูปฏิบัติงานธุรการหนาหองอธิการบดี ที่นั่งอยูกับ เลขาอธิการบดีโดยใหขอเลข หลังจากที่สงให
อาจารยตรวจ และอาจารยลงนามเซ็นชื่อเรียบรอยแลว) รายละเอียดในหนังสือมีดังนี้
1.1 วันที่ (วันที่จัดทํามติ/วันที่เราเสนอมติใหรองอธิการบดีฝายบริหารตรวจ)
1.2 เรือ่ ง ขอสงมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร มหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่ ........./
๒๕๕๙
1.3 เรียน (เรียนอธิการบดี/รองอธิการบดีฝายตางๆ ที่เปนเจาของวาระนั้นๆ)
1.4 ยอหนาแรก เปนการเกริ่นนํา ขอความ ดังนี้
ฝายเลขานุการที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร มหาวิทยาลัยมหิดล ขอนําสงมติเฉพาะเรื่องการ
ประชุมคณะกรรมการบริหาร ครั้งที่ ๓๘/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๘ ซึ่งที่ประชุมไดพิจารณารับรอง
แลวเมื่อการประชุมคณะกรรมการบริหาร มหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่ ๓๙/๒๕๕๘ ในวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๘
ในการนี้ จึงขอสงมติที่ประชุมในสวนที่เกี่ยวของกับ รองอธิการบดีฝายวิจัยและวิเทศสัมพันธ จํานวน ..... เรื่อง
มาเพื่อทราบและโปรดดําเนินการตอไป ดังนี้
หมายเหตุ : ขอความที่ขีดเสนใต ตองเปลี่ยน ครั้งที่ วันที่ รองอธิการที่เกี่ยวของ จํานวนเรื่อง
ทุกครั้งที่จัดทํามติ
จํานวนเรื่อง ดูจากรายงานการประชุมวารองอธิการบดี แตล ะทาน มีกี่วาระที่เกี่ย วของ ใส
จํานวนไปตามนั้น
1.5 ยอหนาที่ 2 ใสวาระ เชน ๑. เรื่องแจงเพื่อทราบ
๒. เรื่องสืบเนื่อง
๓. เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
๔. เรื่องอื่นๆ
1.6 ยอหนาที่ 3 ใสระเบียบวาระที่ และชื่อวาระ เชน ระเบียบวาระที่ ๑.๑ ชื่อเรื่อง
1.7 ยอหนาที่ 4 เนื้อหาแตละวาระในรายงานการประชุม
1.8 ชื่อรองอธิการบดีฝายบริหาร และตําแหนง สําหรับลงนามเซ็นชื่อ (ตัวอยางภาคผนวก)
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4.7.2 วิธีการจัดทํามติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยมหิดล
1. นํ า เนื้ อ หาแต ล ะระเบี ย บวาระจากรายงานการประชุ ม ใส ในมติ รายละเอี ย ดตาม
สวนประกอบมติขางตน
2. เมื่ อ ทํ า มติ เรี ย บร อ ยแล ว ให นํ าแถบสี เขี ย วที่ ติ ด คลิ ป หนี บ กระดาษ ที่ เขี ย นว า “รอง
อธิการบดีฝายบริหารโปรดลงนาม” หนีบกับคลิปหนีบกระดาษ แลวหนีบตรงตําแหนงที่
วางที่สําหรับเซ็นชื่อลงนาม
3. สงใหหัวหนางานเลขานุการกิจฯ ตรวจ และเมื่อหัวหนาตรวจ แกไข และเซ็นชื่อแลว .ให
ทําบันทึกเขียว คือ กระดาษ สีเขียวแผนเล็ก (คลายกับบันทึกขอความ) ใชปะหนาแฟม
เอกสาร
วิธีการทําบันทึกเขียว

4.
5.
6.
7.

- เปด Folder บันทึกเขียว
- กรณี สงรายงานใหอาจารยตรวจ ใหเปดไฟล ชื่อ “หนังสือนําสงมติ”
- จากนั้น เปลี่ยนครั้งที่ ของการประชุมใหถูกตอง และเปลี่ยนวันที่ตรงที่เซ็นชื่อเราดานลาง
ขวา
- นํากระดาษสีเขียวแผนเล็ก (อยูในตู) ไปใสที่เครื่องปริ๊นท
- กดสั่งปริ๊นท
- ปริ๊นทออกมาแลว เซ็นชื่อตัวเอง และแปะสกอตเทปไวดานหลังบั นทึกเขียว แปะหน า
แฟมที่จะสงรายงานสงใหหัวหนาเซ็นชื่อ
จากนั้น นําไปสงเลขารองอธิการบดีฝายบริหาร (ชั้น5) เพื่อเสนอรองอธิการบดีลงนาม
เมื่ออาจารยลงนามแลว ใหนํามติไปขอเลขที่สงหนังสือกับผูชวยเลขาอธิการบดีชั้น 5
เมื่อไดเลขสงหนังสือเรียบรอยแลว ใหซีร็อกเอกสารมติที่ประชุม ถามติมี 2 หนา ใหซีร็อก
แบบหนา – หลัง
เมือซีร็อกมติเรียบรอยแลว ใหนําเอกสารมติฉบับจริง สงใหเลขารองอธิการบดีแตละทาน
ที่ เป น วาระเจ า ของเรื่ อ งนั้ น ๆ ส ว นฉบั บ ซี ร็ อ ก (สํ าเนา) ให เจาะรู กลมๆ ที่ ด านข า ง
กระดาษ แลวนําไปใสในแฟมมติ (แฟมอยูกับเลขารองอธิการบดีฝายบริหาร ชั้น 5)

หมายเหตุ : - บางครั้งจะมีเจาหนาที่ของกอง/ศูนยตางๆ โทรมาสอบถามเพื่อติดตามตามมติที่ประชุม หรือ ขอ
เอกสารมติที่ประชุม ใหซีร็อกจากมติที่อยูในแฟมมติของเลขารองอธิการบดีฝายบริหาร ชั้น 5
แลวเขียนหัวกระดาษวา – สําเนา –
- การจดรายงานการประชุมกองบริหารงานทั่วไป ที่ถือปฏิบัติสืบมาจะใชเลขไทยในการเขียน
รายงานการประชุม ทุก ครั้งเนื่องจากเป นรูป แบบของรายงานการประชุมที่ เป นทางการ แต
สําหรับคูมือฉบับนี้ ใชเลขอาราบิคเปนสวนใหญเพื่อความสะดวกในการจัดทําคูมือในครั้งนี้
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4.8 การจัดการประชุมเพื่อตอบสนองนโยบาย Green Office
จากการศึกษาขอมูลการจัดการประชุมแบบทางการโดยรวบรวมสรุปและประมวลขอมูลที่ไปศึกษา
คนควาพบวารูปแบบการจัดหองประชุมมีหลายรูปแบบในแตละแบบจะขึ้นตรงกับวัตถุประสงคของการจัดการ
ประชุม ประเภทหรือจํานวนผูเขารวมประชุมของงานเพื่อตอบสนองการประหยัดพลังงาน ความคุมคาของการ
ใชงานจากพื้นที่ในการจัดงาน ทั้งนี้ผูเขียนและคณะฯ ไดรวมกันเสนอขอดีและขอเสียของการจัดหองประชุมใน
แบบตางๆ ซึ่งโดยทั่วไปนิยมจัดหองประชุมในรูปแบบของตัวอักษรในภาษาอังกฤษและ อื่นๆ หรือตามพื้นที่
การกอสรางของหองประชุมนั้นๆ ดังนี้
1. รูปตัว U

เลขาทีป่ ระชุม

รองประธาน
ประธาน

การจั ด ห องประชุ ม แบบตั ว ยู หรือ (U-Shape Style) การจัดห อ งประชุ มในลักษณะนี้ เหมาะ
สําหรับการประชุมที่มีขนาดเล็ก ถึง ขนาดกลาง ประธานที่ป ระชุมหรือผูบรรยายสามารถมองเห็นผูเขารวม
ประชุมไดอยางทั่วถึง
ลักษณะการจัดหองประชุม คือ การจัดวางโตะประชุมใหมีลักษณะเปนตัว U ดังภาพ ตรงกลาง
หรือบริเวณหัวโตะประชุมจัดไวสําหรับประธานที่ประชุมนั่งดําเนินการประชุม โดยฝงที่นั่งใกลประธานที่ประชุม
คือ รองประธาน และเลขาที่ประชุม ซึ่งจะนั่งฝงซายหรือขวามือของประธานที่ประชุมนั้นตามความสะดวกและ
ความประสงคในการประชุมนั้นๆ ผูเขารวมประชุมนั่งซายและขวาตามลําดับ
ขอดีของการจัดหองประชุมแบบนี้ คือ สามารถมองเห็นจอ Projector ดานหนาหองประชุมได
ทั่วถึง ไมบังผูเขารวมประชุมทานอื่นๆ และทําใหผูเขารวมประชุมมีปฏิสัมพันธที่ใกลชิดสามรถประชุมโตตอบ
และตัดสินใจไดอยางลงตัวและสามารถจัดเสริมเพิ่มเกาอี้ไดในแถวที่สองเพื่อเพิ่มพื้นที่รองรับผูเขารวมประชุมได
ขอเสียในการจัดหองประชุมแบบนี้ คือ หากเสริมเกาอี้ในแถวที่สองซึ่งจะทําใหผูเขารวมประชุมไมมี
โตะไวสําหรับวางเอกสารในกรณีจดบันทึกหรือวาง Notebook ที่ใชสําหรับการประชุมได และหากมีจํานวน
ผูเขารวมประชุมมากอาจตองใชหองที่มีขนาดใหญข้ึนกวาเดิม สงผลตอการควบคุมการประชุมของประธานในที่
ประชุมอาจดูแลไมทั่วถึงได
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2. รูปตัว T

ประธาน
เลขาทีป่ ระชุม

รองประธาน

การจั ด ห องประชุ มแบบตั ว ที หรื อ (T-Shape Style) การจั ด ห อ งประชุ ม ในลั ก ษณะนี้ เหมาะ
สําหรับการประชุมที่มีขนาดเล็ก ถึง ขนาดกลาง หรือการประชุมที่เปนทางการหรือกึ่งทางการที่มีผูเขารวม
ประชุมไมมากนักรวมกันไมเกิน 10 คน
ลักษณะการจัดหองประชุม คือ การจัดวางโตะใหมีลักษณะเปนตัว T ดังภาพ ประธานที่ประชุมนั่ง
บริเวณหัวโตะ โดยมีรองประธาน และเลขาที่ประชุมซึ่งจะนั่งฝงซายหรือขวามือของประธานที่ประชุมนั้นตาม
ความสะดวกและความประสงคในการประชุมนั้นๆ ผูเขารวมประชุมนั่งแถวแกนกลางของตัวทีตามลําดับ
ขอดีของการจัดห องประชุ มแบบนี้ คือ สามารถมองเห็ น จอ Projector ดานหนาหองประชุมได
ทั่ วถึ ง และไม บั งผู เข ารว มประชุ มท านอื่ น ๆ ซึ่งจุดสนใจอยูที่ ป ระธานที่ ป ระชุมสามารถดําเนิน การประชุม
ควบคุมการประชุมไดงายโดยมีรองประธาน และเลขาที่ประชุมสังเกตการณผูเขารวมประชุมหรือใหผูเขารวม
ประชุมสามารถมีสวนรวมในการเสนอแนะความคิดเห็นโดยตรงตอประธาน และที่ประชุมไดอยางกวางขวางซึ่ง
นาจะเหมาะสําหรับใชในการประชุมแบบตรวจประเมินหรือติดตามแผนการดําเนินงานมากกวา
ขอเสียของการจัดหองประชุมแบบนี้ คือ การจัดโตะประชุมแบบตัวทีนี้มีขอจํากัดอยูที่การ Fixed
Seat สําหรับจํานวนผูเขารวมการประชุม และไมสามารถเพิ่มพื้นที่หรือเกาอี้หรือจํานวนผูเขารวมประชุมไดอีก
ดังนั้นการประชุมในแบบนี้จึงไมนิยมสําหรับการประชุมที่มีขนาดใหญและการประชุมที่เปนทางการมากนัก
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3. รูปตัว O หรือโตะกลม

เลขาทีป่ ระชุม

ประธาน

รองประธาน

การจัดหองประชุมแบบวงกลม หรือ (Circle Style) การจัดหองประชุมในลักษณะนี้เปนการจัดการ
ประชุมกลุมยอยๆ หรือที่เรียกวา (Cluster) ซึ่งเปนการประชุมขนาดเล็กที่ตองการใชความคิด การระดมสมอง
(Brain Storming) เปนการประชุมที่ใชระยะเวลาในการประชุมไมยืดยื้อ การประชุมแบบนี้นิยมใชกรณีมีการ
ประชุมเรงดวนเพื่อหาขอยุติ
ลักษณะการจัดหองประชุม คือ การจัดวางโตะใหมีลักษณะเปนตัว O หรือ วงกลม ดังภาพ ประธาน
ที่ประชุมอาจนั่งอยูมุมใดมุมหนึ่ง โดยมีรองประธาน และเลขาที่ประชุม ซึ่งจะนั่งฝงซายหรือขวามือของประธาน
ที่ประชุมนั้นตามความสะดวกและความประสงคในการประชุมนั้นๆ ผูเขารวมประชุมนั่งลอมรอบเปนวงกลม
ขอดีของการจัดหองประชุมแบบนี้ คือ การจัดหองประชุมแบบนี้ไมตองใช Projector ซึ่งอาจทําให
ตองหันไปมาระหวางการประชุม ผูเขารวมประชุมสามารถนั่งไดอยางสบายไมรูสึกอึดอัด เหมาะกับการประชุมที่
ตองการใหผูเขารวมไดมีการพูดคุยสนทนากันไดอยางสะดวกใหความรูสึกเปนกันเองมากยิ่งขึ้น โดยการจัดการ
ประชุ มแบบนี้ อาจไม มีป ระธานในที่ ป ระชุ ม ก็ได โดยทุ กคนจะมีสว นรวมในการประชุมนั้น ๆ เหมาะสําหรับ
ผูเขารวมประชุมประมาณไมเกิน 20 คน
ขอเสียของการจัดหองประชุมแบบนี้ คือ การจัดโตะวงกลมจะสงผลใหรองรับผูเขารวมประชุมได
นอยลงเมื่อเทียบกับการจัดหองประชุมรูปแบบอื่นๆ จึงไมคอยไดเห็นการจัดหองประชุมในรูปแบบนี้ที่เปนการ
ประชุมที่เปนทางการสักเทาไหรนัก

48

4. รูปเกือกมา ∏
ประธาน

เลขาทีป่ ระชุม

รองประธาน

การจั ด ห อ งประชุ ม แบบเกื อ กม า (Horseshoe Arrangement Style) เป น แบบที่ เ ห ม าะ ส ม
สํา ห รั บการฝกอบรมหรือ การประชุ มทีมีทั้งการบรรยายจากวิทยากร และการระดมความคิดเห็นแบบกลุม
ใหญของผูเขาประชุมหรือเปนการฝกอบรมขนาดกลาง (อาจมีหรือไมมีประธาน รองประธาน และเลขาที่ประชุม
ก็ได)
ลักษณะการจัดหองประชุม คือ การจัดวางโตะใหมีลักษณะเปนตัว U คว่ําหรือเรียกเกือกมา ดังภาพ
ประธานที่ ป ระชุ มนั่ งบริเวณหั ว โต ะ โดยมี รองประธาน และเลขาที่ ป ระชุมซึ่งจะนั่งฝงซายหรือขวามือของ
ประธานที่ประชุมนั้นตามความสะดวกและความประสงคในการประชุมนั้นๆ ผูเขารวมประชุมนั่งเรียงซายและ
ขวาตามลําดับ
ขอดีของการจัดหองประชุมแบบนี้ คือ เหมาะสําหรับจัดการประชุมที่มีทั้งการฝกอบรมและการ
บรรยายจากวิทยากร และเปนการระดมความคิดเห็นแบบกลุมใหญของผูเขารวมประชุม หรือการฝกอบรม
(Training) อาจใชในการประชุมฝายเดียวหรือเปนการใหความเห็นรวมกันหรือเพื่อหาขอยุติรวมกัน ซึ่งอาจมี
ประธานเพียงคนเดียว มีรองประธาน หรือเลขานุการที่ประชุมนั่งรวมประชุมอยูก็ได สามารถจัดเสริมเพิ่มเกาอี้
ไดในแถวที่สองเพื่อเพิ่มพื้นที่ในที่รองรับผูเขารวมประชุมได
ขอเสียของการจัดหองประชุมแบบนี้ คือ หากเสริมเกาอี้ในแถวที่สองซึ่งจะทําใหผูเขารวมประชุมไม
มีโตะไวสําหรับวางเอกสารในกรณีจดบันทึกหรือวาง Notebook ที่ใชสําหรับการประชุมได และหากมีจํานวน
ผูเขารวมประชุมที่มีจํานวนมากอาจตองใชหองที่มีขนาดใหญขึ้นกวาเดิม สงผลตอการควบคุมการประชุมของ
ประธานในที่ประชุมอาจดูแลไมทั่วถึงได ซึ่งเปนขอจํากัดที่มีความคลายกับการจัดหองประชุมแบบตัวยูขางตน
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5. รูปครึ่งวงกลม

รองประธาน

เลขาทีป่ ระชุม
ประธาน

การจัดหองประชุมแบบครึ่งวงกลม ( Semi-Circle Style ) เปนการจัดหองประชุมแบบบรรยาย
หรือใชอภิปรายกลุมเพื่อแลกเปลี่ยนระดมความคิดเห็นหรือการระดมสมอง (Brain Storming) เปนการประชุม
ที่ใชระยะเวลาในการประชุมไมยืดยื้อมากนักเพื่อใหไดขอสรุป
ลักษณะการจัดหองประชุ ม คื อ การจัดวางโตะให มีลักษณะเป นครึ่งวงกลม ดั งภาพ ประธานที่
ประชุมนั่งบริเวณกึ่งกลาง โดยมี รองประธาน และเลขาที่ ป ระชุ มซึ่งจะนั่ งฝงซายหรือขวามื อของประธานที่
ประชุมนั้ นตามความสะดวกและความประสงคในการประชุมนั้น ๆ ผูเขารวมประชุมนั่งเรียงลอมเปนรูปครึ่ง
วงกลมตามลําดับ
ขอดีของการจัดหองประชุมแบบนี้ คือ การประชุมแบบนี้มีลักษณะคลายการประชุมแบบวงกลม
คือ การแบงกลุมยอย (Cluster) เพื่อระดมความคิดหาขอเสนอแนะ ผูเขารวมประชุมมีความใกลชิดเปนกันเอง
สามารถดําเนินการประชุมไปดวยความเรียบรอย
ขอเสียของการจัดหองประชุมแบบนี้ คือ การจัดหองประชุมแบบครึ่งวงกลมนี้จะสงผลใหรองรับ
ผูเขารวมประชุมไดนอยลงเมื่อเทียบกับการจัดหองประชุมรูปแบบอื่นๆ หากมีผูเขารวมประชุมมากขึ้นจึงตอง
เปลี่ยนหองประชุมและรูปแบบการจัดหองประชุมใหม ดังนั้นจึงไมคอยไดเห็นการจัดหองประชุมในรูปแบบนี้ที่
เปนการประชุมที่เปนทางการมากสักเทาไหร
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6.รูปสี่เหลี่ยมผืนผา

ประธาน
เลขาทีป่ ระชุม

รองประธาน

การจัดหองประชุมแบบรูปสี่เหลี่ยมผืนผา ( Rectangle Shape) เปนการจัดหองประชุมที่เหมาะ
กับการประชุมที่ตองการใหผูเขารวมประชุมไดอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน มีการระดมความคิดเห็น
พรอมปรึกษาหารือกันเชนเดียวกับการจัดที่นั่งแบบวงกลมเหมาะกับการประชุมที่มีขนาดกลาง
ลักษณะการจัดหองประชุม คือ การจัดโตะสี่เหลี่ยมผืนผาที่มีขนาดใหญกลางหอง ดังภาพ โดยมี
ประธาน รองประธาน เลขาที่ประชุมนั่งดานใดดานหนึ่งตามความประสงค โดยผูเขารวมประชุมทั้งหมดนั่งลอม
โตะตามลําดับ
ขอดีของการจัดหองประชุมแบบนี้ คือ เปนการจัดการประชุมที่คาดหวังผลลัพธในการประชุมสูง
โดยผูเขารวมประชุมสามารถมองเห็นและไดยินผูเขารวมประชุมไดอยางดีและทั่วถึง ทําใหผูเขาประชุมสามารถ
สื่อสารกันไดอยางสะดวกและไดเห็นการแสดงสีหนาและทาทางผูเขาประชุมรายอื่นๆ ไดอยางสะดวก และเปน
การประชุมที่จัดที่นั่ง (Fixed Seat) ทราบจํานวนผูเขารวมประชุมแนนอน
ขอเสียของการจัดหองประชุมแบบนี้ คือ การจัดหองประชุมแบบนี้ไมควรจัดในสถานที่มีไฟหรือ
แสงสวางนอย หรือ มีผามานที่ทึบเกินไปจะสงผลใหการประชุมอาจดูตึงเครียด หากมีการโตแยงหรือหาขอสรุป
ที่ไม ลงตั วจะทํ าให การประชุ มไม บรรลุวัตถุประสงคห รือหาข อยุติได ยากขึ้น และการประชุมแบบนี้เปนการ
ประชุมแบบทางการที่ไมสามารถเพิ่มเกาอี้ที่นั่งหรือพื้นที่สําหรับการประชุมไดอีก ขอเสียของการจัดการประชุม
แบบนี้อีกอยางคือ หากมีการใชจอ Projector ผูนั่งที่นั่งหันหลังใหจอภาพจะตองเอี้ยวตัวหรือหมุนขยับเกาอี้
เพื่อใหสามารถมองเห็นจอ Projector อาจทําใหเกิดความไมสะดวกได
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7.รูปแบบออดิทอเรียม

ประธาน
รองประธาน

เลขาทีป่ ระชุม

การจั ด ห อ งประชุ ม แบบออดิ ทอเรี ย ม (Auditorium Shape : Fan-type Seating) เป น การจั ด
หองประชุมแบบบรรยายหรือใชสําหรับการเรียนการสอนที่มีผูเขารวมจํานวนมาก เปนการประชุมขนาดใหญ
ตัวอยางเชน หอง Lecture หรือ หองที่ใชในการประชุมรัฐสภา การจัดหองประชุมแบบนี้เหมาะสําหรับใชชม
การแสดง งานพิธีการตางๆ เปนตน
ลักษณะการจัดหองประชุม คือ เปนการจัดหองในลักษณะนี้มีรูปแบบการจัดคลายรูปพัด ดังภาพ
ผูเขารวมประชุม หรือฟงบรรยายนั่งซอนแถวในลักษณะคลายครึ่งวงกลม โดยมีประธาน หรือผูบรรยายจะอยู
ตรงกึ่งกลางเวที อาจนั่ งหรือยืนเพื่ อทํ าหนาที่ บรรยายได (ทั้งนี้อาจไมไดทําหนาที่ประธานที่ประชุมแตอยูใน
สถานะเปนผูบรรยาย โดยไมจาํ เปนตองมีรองประธาน และเลขานุการที่ประชุมก็ได) ซึ่งเวทีอาจจะอยูสูงหรือต่ํา
กวาผูเขารวมประชุมนั้นขึ้นอยูกับสถาปตยกรรมการกองสรางของหองประชุมหรือหองบรรยายนัน้ ๆ
ขอดีของการจัดหองประชุมแบบนี้ คือ เหมาะสําหรับการประชุมเพื่อนําเสนอผลงานทางวิชาการ
การแสดงผลงานวิจัย หรือ การอธิบายรูปแบบทฤษฎีตางๆ การจัด หอ งประชุม แบบที่มัก ใ ช กับ โครงการ
ฝ ก อบรมหรื อ การประชุ มที่สนับ สนุ น ให มีก ารทํา กิจกรรมกลุมของสมาชิกพรอ ม ๆ ร ว มกั บการบรรยาย
จากวิทยากร
ขอเสียของการจัดหองประชุมแบบนี้ คือ การจัดการประชุมแบบนี้ทําใหผูเขารวมประชุมมีสวนรวม
ไดนอย ไมมีปฏิสัมพันธกับผูบรรยายและการดําเนินงานหรือการควบคุมของผูบรรยายอาจทําไดไมทั่วถึง หรือ
หากมีการใชแสง สี หรือเสียงในการบรรยายหากเกิดความขัดของทางเทคนิคอาจสงผลตอการประชุมหรือการ
บรรยายไมราบรื่นหรือทําการประชุมนาเบื่อได
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สรุปรูปแบบการจัดหองประชุมเพื่อตอบสนองนโยบาย Green Office
หองประชุมหรือสถานที่จัดการประชุมถือเปนสิ่งสําคัญของการจัดการประชุม การอบรมและการ
สัมมนา โดยสถานที่ดังกลาวกอใหเกิดการพูดคุยเพื่อแลกเปลี่ยนทัศนคติทางความคิด เปนการจุดประกายทาง
ความคิดใหผูปฏิบัติงาน หรือผูเขารวมประชุมสัมมนาไดเปนอยางดี หองประชุมสวยๆ มีบรรยากาศที่ดีและ
เหมาะสมจะเอื้อตอจุดประสงคของการใชงานหรือตอบสนองการประชุมตางๆ ไดดี ดังนั้นรูปแบบของการจัด
หองประชุมจึงมีความสําคัญมากตอวัตถุประสงคของการใชงานในแตละการประชุมดวย ซึ่งการจัดหองประชุม
ทั้ง 7 แบบที่ ได กล าวมาข า งต น มี ทั้งข อดี และขอเสีย หรือขอจํากัด ในการจัดห องประชุม เพื่อการใชงานที่
แตกตางกัน ผูที่จะเลือกนําไปใชงานจึงตองให ความสําคัญกับวาระและโอกาสของการประชุ มหรืองานนั้น ๆ
เพื่ อ ให ต อบสนองตรงตามวั ต ถุ ป ระสงค ของการประชุม และผูเขารว มการประชุม ให ม ากที่ สุด โดยสามารถ
ปรับเปลี่ยนเพื่อความเหมาะสมตองานและจํานวนผูเขารวมประชุมได
การจัดหองประชุม “ที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร มหาวิทยาลัยมหิดล”นี้ ดวยลักษณะของ
พื้นที่การสรางหองประชุมเปนรูปทรงสี่เหลี่ยมผืนผา ตั้งอยูโซนผูบริหาร ชั้น 5 หอง 515 การจัดหองประชุมจึง
จัดโตะเปนรูปตัวยู หรือ (U-Shape Style) ซึ่งเปนการประชุมที่มีขนาดเล็ก มีผูเขารวมประชุม คือ อธิการบดี
และรองอธิการบดีฝายตางๆ เลขาที่ประชุม ฝายเลขาที่ประชุมรวมทั้งหมดประมาณ 14 ทาน หากมีผูมาชี้แจง
ในที่ ป ระชุ มด วยตามวาระที่ ประชุ มโดยสลับ ผลั ดเปลี่ย นใหเขาไปชี้แจงในที่ป ระชุมจะทําใหในหองไมแออัด
จนเกินไป ซึ่งหองประชุมดังกลาวสามารถรองรับผูเขารวมประชุมไดสูงสุดไมเกิน 30 ทาน
โดยทั่ ว ไปนั้ น การจั ด เตรี ย มสถานที่ ป ระชุ ม ห องประชุ ม ในการประชุม แต ล ะครั้งอาจมี ความ
แตกตางกัน เชน จํานวนผูเขาประชุม รูปแบบการจัดหองประชุม ลักษณะการประชุม วัตถุประสงคของการ
ประชุ ม ดั งที่ ก ล าวมาแล ว ข า งต น แล ว แต สิ่ งสํ าคั ญ ของผู รับ มอบหมายทํ าหน า ที่ ฝ า ยเลขาที่ ป ระชุ ม คื อ
การศึกษาขอมูลเบื้องตนของการประชุมกอน เชน จะประชุมเรื่องอะไร มีระเบียบวาระการประชุมอะไรบาง
(เพื่อจัดเตรียมขอมูลและเอกสารประกอบ) ผูเขาประชุมคือใครบาง ทั้งนี้เพื่อจัดเตรียมหองประชุมใหเหมาะสม
ตรวจสอบวัสดุอุปกรณ ใหเรียบรอย เชน โตะ เกาอี้ ความสะอาด แสงสวาง ไฟฟา เครื่องปรับอากาศ เครื่อง
เสียง ไมโครโฟน เครื่องคอมพิวเตอร เครื่องฉายแผนทึบ เครื่องฉายแผนใสโปรเจคเตอร ไวทบอรด (บางการ
ประชุมตองการใชงาน) และจะตองมีปฏิทินตั้งโตะ และโทรศัพทไวในหองประชุมดวยเพื่อความสะดวกในการ
นัดหมายการประชุมครั้งตอไป การจัดหองประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยมหิดลนี้ใชพื้นที่สํานักงาน
อธิการบดี หองประชุม 515 ชั้น 5 ดังที่กลาวขางตนแลว สําหรับของวางที่จัดเตรียมเนนของวางเพื่อสุขภาพ
ไมหวาน ไมมัน หรืออาจเปนผลไมตามฤดูกาล เพื่อตอบสนองนโยบาย 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
กอนการจัดหองประชุมผูปฏิบัติหนาที่เลขานุการที่ประชุมจะตองทําการจองหองประชุมใน
ระบบการจองหองประชุมจากระบบ MUSIS โดยจะดําเนินการจองหองประชุมตามแผนการจัดการประชุ ม
ตามที่ไดอนุมัติแลว ซึ่งวิธีการจองหองประชุมทําได ดังนี้
เขาตามลิงคนี้ http://opga.musis.mahidol/Pages/Default.aspx
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คลิ๊ก “จองหอง

เลือกจองหองประชุม

กรอกรายละเอียดใหครบถวน
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ตรวจสอบตารางการจองหองประชุม
ตรวจสอบตารางการจองหองประชุม คลิ๊กตารางการจองหอง เพื่อตรวจสอบ วัน และเวลา วาง
หรือไม หากพบวาวันและเวลาดังกลาวไมมีผูใดใชงานหองประชุม ใหกรอกรายละเอียดชื่อเรื่องการประชุม จอง
ในนาม จํานวนผูเขาการประชุม และความตองการอื่น ๆ แลวทําการกดยืนยันระบบตอไป แลวรอผลการอนุมัติ
ใหหองประชุมแจงกลับทาง E – Mail อีกครั้ง หรือเขาไปตรวจสอบอีกครั้งที่ตารางการจองหองประชุมก็ได
4.10 การเบิกจายคาจัดเลี้ยงรับรองในการประชุม
การเบิกคาใชจายในการจัดการประชุมแตละครั้ง จะตองทําการเบิกจายเปนจํานวนจริงในการ
จัดการประชุมเนื่องจากตามระเบียบการคลังจะตองดําเนินการใหเปนไปตามประกาศของกองคลังเรื่องของ
คาใชจายดวย โดยคาอาหารกลางวัน และ ของวางที่ใชจัดเพื่อการประชุมในแตละครั้ง ดังนี้
-

คาอาหารกลางวัน กําหนด 140 บาท / 1 ที่

-

คาของวาง กําหนด 35 บาท / 1 ที่

ทั้งนี้ปริมาณอาหารกลางวันที่จะจัดขึ้นนั้นจะจัดแบบอาหารบุฟเฟต หรืออาหารจานเดียวก็ได
ตามความเหมาะสม โดยตรวจสอบจํานวนผูที่เขาประชุมมีปริมาณใหพอเหมาะกับการจัดเลี้ยง โดยอาหารที่
นํ า มาจั ด การประชุ ม ให เน น อาหารเพื่ อ สุ ข ภาพ ลดปริม าณความหวาน ความมั น ลงเพื่ อ สุ ข ภาพของคณะ
กรรมการบริหารทุกทาน เมื่อจัดการประชุมเรียบรอยแลว ทําใบเสร็จรับเงินแทนเงินสดเพื่อทําเรื่องอนุมัติสงใช
เงินคาจัดเลี้ยงตอไป ( ตัวอยางการทําเรื่องเบิกจาย และเอกสารการเบิกจาย ศึกษาจากภาคผนวก ข )
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บทที่ 5
ปญหาและอุปสรรค และแนวทางแกไข
5.1 ปญหา และอุปสรรค
การจัดการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งในการประชุมแตละครั้งอาจ
เกิดปญหาและอุปสรรคทั้งเหตุการณเฉพาะหนาและเหตุการณที่ไมอาจคาดคิดมากอนได ทั้งกอนการประชุม
และขณะการประชุมนั้น ดวยประสบการณตรงในการปฏิบัติงานที่ผานมาไดใชวิธีการแกไขปญหาที่เกิดขึ้น
เฉพาะหนารวมทั้งนําคําแนะนําจากประสบการณตรงจากหัวหนางานและผูปฏิบัติงานดวยการระดมความ
คิดเห็น ในที่ ป ระชุ มกลุมยอยจากผูป ฏิบัติงาน จากผูเขียนคูมือและคณะฯ รวมทั้งขอเสนอแนะเพื่อใชเป น
แนวทางปองกันเหตุการณและโอกาสที่จะอาจจะเกิดขึ้นตอไปในอนาคต ซึ่งสามารถจําแนกไดตามประเภท
ดังนี้
5.1.1 การจัดประชุม
ปญหาและอุปสรรคและแนวทางแกไข
ปญหาและอุปสรรค

แนวทางแกไข

1.ระบบเครื่องเสียง จอคอมพิวเตอรไมทํางาน

1.ควรตรวจสอบการทํางานของระบบและความเรียบรอย
กอนเริ่มประชุมดวยความรอบคอบเสมอๆ

2.ไฟลที่ใชประกอบการประชุมเปดไมได

2.นําไฟลเซฟลงเครื่องตรวจสอบการทํางานกอนการประชุม
จะเริม่ ขึ้น ทดสอบ หากพบความผิดพลาดรีบแกไขดวน

3.เอกสารประกอบการประชุม ที่เพิ่มเติมระหวางการ 3.ติดตามเอกสารที่ใชประกอบการประชุม นํามา สแกนและ
ประชุม (เปนกระดาษ)
แปลงไฟล เปน PDF กอนถึงวันประชุม
4.รูปแบบการจัดการประชุมไมเปนไปตามนโยบาย
Green Office (เชน ภาชนะบรรจุอาหารจากภายนอก)

4. กําชับกับผูจัดประชุมเรื่องภาชนะบรรจุหามใชโฟม
เด็ดขาด เนื่องจากมีประกาศหามนําโฟมเขาสํานักงาน
อธิการบดี ถาพบทําการตักเตือนเปนลายลักษณอักษรเพื่อ
ไมใหเกิดซ้ําขึ้นอีก
5. เรียนแจงและประสานงานผูจ ัดการประชุมในชวงเชาวา

5. หองประชุมใชประชุมตอเนื่องตั้งแตชวงเชา กอนการ
ประชุมคณะกรรมการบริหารฯ ทําใหไมสามารถเขาไป ถึงเวลาตองเตรียมอุปกรณและเตรียมหองเพื่อใชประชุม
สําหรับการประชุมคณะกรรมการบริหารฯ ที่จะเริ่มขึ้น
เตรียมอุปกรณการประชุมได
ในชวงบาย โดยขอใหเคลื่อนยายออกจากหองประชุมทันที
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5.1.2 การจดและการเขียนรายงานการประชุม
ปญหาและอุปสรรคและแนวทางแกไข
ปญหาและอุปสรรค
ผูทําหนาที่จดรายงานการประชุม
1.เนื้อหา รายละเอียดของการประชุมเปนศัพทวิชาการ
ศัพทเฉพาะทําใหเขาใจยาก

2. ผูทําหนาที่จดรายงานการประชุมขาดทักษะการใช
สํานวนทางภาษาและ ถอยคําที่เหมาะสมรวมทั้งความถูก
ตองของภาษาไทย

แนวทางแกไข
1.ควรคนควาหาความรูเพิ่มเติมศัพทวิชาการตาง ๆ เพื่อทํา
ใหรายงานการประชุมสมบูรณ ครบถวน และถูกตอง
2.ผูทําหนาที่จดรายงานการประชุมควรฝกฝนทักษะการใช
สํานวนทางภาษาใหเปนภาษาเขียนไมใชภาษาพูด หรือควร
สงไปอบรมทักษะเพิ่มเติม

3.บุคลากรในหนวยเลขานุการผูบริหารบางคนยังขาดทักษะ 3. เนื่องจากเปนนโยบายการรักษาความลับที่ประชุมดังนั้นผู
ในการจดรายงานการประชุม หรือจดรายงานไมเปน ไม
ที่ ทํ า หน า ที่ จ ดรายงานการประชุ ม จึ ง มี ค วามสํ า คั ญ และ
สามารถทําหนาที่ทดแทนไดและขาดประสบการณ
มอบหมายให ป ฏิ บั ติ ห น าที่ อ ย างเต็ ม ที่ กรณี ที่ ไม ส ามารถ
ปฏิบัติหนาที่ไดจึงตองใหผูท่ีสามารถเขาจดรายงานทดแทน
สํารองไวดวยโดยฝกอบรมเทคนิคการจดรายงานการประชุม
และการเขียนรายงานการประชุมตอไป
ผูเขารวมการประชุม
1.กรรมการที่ประชุมไมไดอานรายงานการประชุมกอน

1.กรรมการควรอานรายงานการประชุมลวงหน ากอนการ
ประชุมเพื่อเสนอขอขัดแยงกรณีไมเปนไปตามมติที่ประชุม

ลวงหนาทําใหไมทราบมติ และขอมูลที่แทจริง
2.กรรมการบางทานใหความสนใจวาระการประชุมเฉพาะที่ 2.กรรมการที่ ป ระชุ มควรใหค วามสํ าคัญ กับ เนื้ อหาวาระที่
ตนเองรับผิดชอบจึงไมไดสนใจหรือแสดงความเห็นเพิ่มเติม กรรมการท านอื่ น เสนอและโปรดแสดงความคิ ด เห็ น เพื่ อ
ในที่ประชุม

ความหลากหลายและแนวคิด เชิงสรางสรรคที่ เกิ ดขึ้น ในที่
ประชุม

3.กรรมการที่ประชุมยังติดตอธุระไมแลวเสร็จ หรือ กําลัง
สนทนาโทรศัพทขณะประชุม

3. ประธานที่ประชุมควรแจงกรรมการใหสนใจการประชุม
ตั้งใจฟงเนื่องจากตองขอความเห็นชอบลงมติ
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ปญหาและอุปสรรคและแนวทางแกไข(ตอ)
ปญหาและอุปสรรค

แนวทางแกไข

เรื่องอื่น ๆ
1.ระยะเวลาที่เยิ่นเยอในการประชุม ทําให
คณะกรรมการเกิดความเมื่อยลา และ เบื่อหนาย

1.ประธานที่ประชุมจะตองเปนผูควบคุมเวลาในการประชุม
และตองดําเนินการประชุมไปตามวาระ

2. มีจํานวนวาระการประชุมที่จะนําเสนอในที่ประชุม
มาก

2.ควรกําหนดเรื่องที่นําเสนอวาระการประชุมโดยการจัด
กลุมเรื่องเสนอพิจารณา และเรื่องแจงเพื่อทราบ เพื่อให
วาระที่ประชุมมีจํานวนที่เหมาะสม เปนตน

3. การประชุมที่ตองการความคิดเห็นที่หลากหลายจน
ไมสามารถหาขอยุติ หรือลงมติที่ประชุมลงได

3. ประธานที่ประชุมจะตองเปนผูต ัดสินชี้ขาด เพื่อหา ขอยุติ
เพื่อลงมติในที่ประชุมลงใหได

4. การตรวจรายงานการประชุมตามหัวขอของ
ผูรับผิดชอบที่สงใหพิจารณาเบื้องตนลาชา ซึ่งจะสงผล
ตอการแกไขรายงานการประชุมฉบับสมบูรณขึ้น

4.ติดตามขอตนฉบับที่แกไขแลวจากเลขาผูบริหารที่ดูแลรอง
อธิการฝายตาง ๆ ที่เสนอ วาระการประชุมโดยขอความ
กรุณาใหชวยพิจารณาราง รายงานการประชุมดวย

5.2 ขอเสนอแนะ
1. การจัดเตรียมหองประชุมควรมาดําเนินงานกอนการประชุมจะเริ่มขึ้นอยางนอย 2 ชั่วโมง
2. การเตรียมอาหารกลางวัน และอาหารวางเพื่อลดปริมาณขยะที่เกิดขึ้นตองปฏิบัติตามนโยบาย
Green Office อยางเครงครัด
3. ควรตรวจสอบรายชื่อกรรมการผูเขาประชุม และผูไมมาประชุมเพื่อใชแจงประธานที่ประชุมทราบ
4. ประธานที่ประชุมควรควบคุมระยะเวลาในการประชุม โดยดําเนินการประชุมตามวาระที่แจงในที่
ประชุมและเปนผูชี้ขาดในมติตางๆ และสรุปประเด็นตาง ๆ ใหเกิดความเขาใจที่ตรงกัน
5. การจดรายงานการประชุ ม จะต อ งได รับ การฝ ก ฝนให เกิ ด ความชํ านาญทางด านสํ านวนทาง
ภาษาไทยหรือฝกใหสามารถจดรายงานการประชุมทดแทนกันไดในทุกกรณี
6. ผูทําหนาที่จดรายการการประชุมตองเปนนักฟงที่ดี มีสมาธิอยูกับเรื่องตาง ๆ ที่กําลังประชุมอยู
7. ควรแจงลวงหนากรณียกเลิกการประชุม เนื่องจากจะตองเตรียมความพรอมของอาหารและของ
วางจะไดไมเกิดความสิ้นเปลืองงบประมาณในการเตรียมจัดซื้ออาหารแลวยกเลิกการประชุม
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ภาคผนวก ก
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ประกาศนโยบายการจัดการสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน
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ประกาศงดใชบรรจุภัณฑประเภทโฟม
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แผนงาน

แผนการปฏิบัติงาน
วันจันทร
วันอังคาร

การจัดทําระเบียบวาระการประชุม
1. เลขานุการผูบริหารเสนอ
“แบบเสนอระเบียบวาระเขาทีป่ ระชุมคณะกรรมการ
บริหาร”
2. การรวบรวมและจัดทําระเบียบวาระการประชุม
(เอกสารและ PDF)
3. จัดสงแฟมเอกสารและไฟล PDF เขาอีเมลผูบริหาร
การประชุม
1. จัดทํารายงานการประชุม
2. สงรายงานการประชุม
3. ตรวจและแกไขรายงานการประชุม
การจัดทํามติที่ประชุม
1. จัดทํามติที่ประชุมหลังจากที่มีการรับรองรายงานการ
ประชุม
2. สงมติที่ประชุมใหเลขานุการผูบริหาร/ผูที่เกี่ยวของ
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วันพุธ

วันพฤหัสบดี

วันศุกร

หมายเหตุ

การจัดทําระเบียบวาระการประชุม
(ตัวอยาง)
ใบเสนอระเบียบวาระการประชุม
เรียน อธิการบดี รองอธิการบดี และ รองอธิการบดีฝายตางๆ

ลําดับที่

เรื่อง

แบบเสนอวาระเขาที่ประชุม
คณะกรรมการบริหาร มหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่ 6 /2559
วันอังคารที่ 23 กุมภาพันธ 2559
เวลา 13.00 – 16.00 น. หอง 515
การบรรจุวาระ
เพื่อทราบ
สืบเนื่อง
เพื่อพิจารณา

กรุณาสงกลับที่ .......ชื่อเลขานุการผูบริหาร.......
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ผูเสนอ

อื่นๆ

(ตัวอยาง)
หนาปก

ระเบียบวาระการประชุม
คณะกรรมการบริหาร มหาวิทยาลัยมหิดล
ครั้งที่ ๖ / ๒๕๕๙
วันอังคารที่ ๒๓ กุมภาพันธ ๒๕๕๙
ณ หองประชุม ๕๑๕ ชั้น ๕ สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
เวลา ๑๓.๐๐ น.
*************************

- จัดแฟมและสงแฟม ๒๓ ก.พ. ๕๙ –
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(ตัวอยาง)
ระเบียบวาระการประชุม
คณะกรรมการบริหาร มหาวิทยาลัยมหิดล
ครั้งที่ ๖ / ๒๕๕๙
วันอังคารที่ ๒๓ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๐๐ น.
ณ หองประชุม ๕๑๕ ชั้น ๕ สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
-------------------ระเบียบวาระที่ ๑

เรื่องแจงเพื่อทราบ
ไมมี

ระเบียบวาระที่ ๒
๒.๑

รับรองรายงานการประชุม
รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๕/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ ๒๕๕๙

ระเบียบวาระที่ ๓

เรื่องสืบเนื่อง
ไมมี

ระเบียบวาระที่ ๔
๔.๑

เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
แผนการดําเนินงานของมหิดลแชนแนล
(เสนอโดย รองอธิการบดีฝายบริหาร)

๔.๒

ขั้นตอนการออกแบบและนําเสนอแนวคิดระบบอัตลักษณ (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)

ระเบียบวาระที่ ๕
๕.๑

เรื่องอื่น ๆ
ผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัย โดย Webometric ครั้งที่ ๑ ประจําป ๒๐๑๖
(เสนอโดย นายธีรพันธุ วิมลสาระวงค ผูอํานวยการกองเทคโนโลยีสารสนเทศ

***การประชุมครั้งตอไป ครั้งที่ ๗/๒๕๕๙ วันอังคารที่ ๘ มีนาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ หองประชุม ๕๑๕***
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(ตัวอยาง)
เอกสารการประชุม คณะกรรมการบริหาร มหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่ ๖ / ๒๕๕๙ วันอังคารที่ ๒๓ กุมภาพันธ ๒๕๕๙

ระเบียบวาระที่ ๑

เรื่องแจงเพื่อทราบ
ไมมี

สาระสําคัญ

-

สรุปมติที่ขอ

เสนอที่ประชุมเพื่อรับทราบ

มติที่ประชุม
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------งานเลขานุการกิจฯ กองบริหารงานทั่วไป
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(ตัวอยาง)
เอกสารการประชุม คณะกรรมการบริหาร มหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่ ๖ / ๒๕๕๙ วันอังคารที่ ๒๓ กุมภาพันธ ๒๕๕๙

ระเบียบวาระที่ ๒
๒.๑

รับรองรายงานการประชุม
รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๕/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ ๒๕๕๙

สาระสําคัญ

ฝายเลขานุการไดจัดทํารายงานการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๕๙
เมื่อวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ ๒๕๕๙ เสร็จเรียบรอยแลว (จํานวน ๔ หนา)
คลิก เพื่อเขาสูรายงานการประชุม

สรุปมติที่ขอ

เสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา

มติที่ประชุม
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------งานเลขานุการกิจฯ กองบริหารงานทั่วไป
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(ตัวอยาง)
เอกสารการประชุม คณะกรรมการบริหาร มหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่ ๖ / ๒๕๕๙ วันอังคารที่ ๒๓ กุมภาพันธ ๒๕๕๙

ระเบียบวาระที่ ๔
๔.๑

เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
แผนการดําเนินงานของมหิดลแชนแนล
(เสนอโดย รองอธิการบดีฝายบริหาร)

สาระสําคัญ

คลิก เพื่อเขาสูเอกสารประกอบการประชุม

สรุปมติที่ขอ

เสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา

มติที่ประชุม
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------งานเลขานุการกิจฯ กองบริหารงานทั่วไป
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(ตัวอยาง)
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การจัดทํารายงานการประชุม
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(ตัวอยาง)
(ราง) รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร มหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่ ๕/๒๕๕๙
วันอังคารที่ ๑๖ กุมภาพันธ ๒๕๕๙
ณ หองประชุม ๕๑๕ ชั้น ๕ สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
ผูมาประชุม
๑. ศ.คลินิก นพ. อุดม คชินทร
๒. ศ.นพ.บรรจง มไหสวริยะ
๓. ศ.คลินิก นพ. โชคชัย เมธีไตรรัตน
๔. ศ.ดร.ศันสนีย ไชยโรจน
๕. รศ.นพ.ประดิษฐ สมประกิจ
๖. รศ.นพ.ปรีชา สุนทรานันท
๗. ผศ.เชิญโชค ศรขวัญ
๘. รศ.นพ.สุวัฒน เบญจพลพิทักษ
๙. รศ.นพ.ธันย สุภัทรพันธุ
๑๐. นพ.หรรษา แตศิริ
๑๑. นพ.เกษตร อมันตกุล

อธิการบดี
รองอธิการบดี
รองอธิการบดีฝายบริหาร
รองอธิการบดีฝายวิจัยและวิเทศสัมพันธ
รองอธิการบดีฝายการคลังและสารสนเทศ
รองอธิการบดีฝายกิจการนักศึกษาและศิษยเกาสัมพันธ
รองอธิการบดีฝายการศึกษาและวิทยาเขตกาญจนบุรี
รักษาการรองอธิการบดีฝายการศึกษา
รองอธิการบดีฝายทรัพยากรบุคคล
รองอธิการบดีฝายโครงการจัดตั้งวิทยาเขตอํานาจเจริญ
รองอธิการบดีฝายโครงการจัดตั้งวิทยาเขตนครสวรรค

ผูไมมาประชุม (ติดภารกิจ)
๑. รศ.ดร.ภก.สมภพ ประธานธุรารักษ
๒. รศ.ดร.กิติกร จามรดุสิต

รองอธิการบดีฝายพัฒนาคุณภาพ
รองอธิการบดีฝายสิ่งแวดลอมและการพัฒนาอยางยั่งยืน

ฝายเลขานุการ
๑. นายชัยโรจน
รอดเกลี้ยง
๒. นางโสภาพรรณ สุริยะมณี
๓. นางสาวเขมณัฏฐ อริยชยานันต

หัวหนางานเลขานุการกิจฯ
เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป
เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป

เริ่มประชุมเวลา ๑๔.๐๐ น.
ศ.คลินิก นพ. อุดม คชินทร อธิการบดี เปนประธานที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร มหาวิทยาลัยมหิดล
ไดดําเนินการประชุม ตามระเบียบวาระการประชุม ดังตอไปนี้
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องแจงเพื่อทราบ
๑.๑ ชื่อระเบียบวาระ
ศ.นพ.บรรจง มไหสวริยะ รองอธิการบดี แจงวา ……………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
มติที่ประชุม รับทราบ
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(ตัวอยาง)
ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุม
๒.๑ รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๔/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๘ กุมภาพันธ ๒๕๕๙
ที่ประชุมไดพิจารณารายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร ครั้งที่ ๔/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๘ กุมภาพันธ
๒๕๕๙
ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมโดยไมมีการแกไข
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง
ไมมี
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
๔.๑ ชื่อระเบียบวาระ
ศ.นพ.บรรจง มไหสวริยะ รองอธิการบดี ชี้แจงวา ………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ที่ประชุมพิจารณาแลว ………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
มติที่ประชุม ..................................................................................................................................
ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่นๆ
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 อริยชยานันต)
เจาหนาทีบ่ ริหารงานทั่วไป
ผูจดรายงานการประชุม
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(ตัวอยาง)
งานเลขานุการกิจและสภาคณาจารย
กองบริหารงานทั่วไป มหาวิทยาลัยมหิดล
โทรศัพท ๖๒๐๓-๕ , ๑๒๘๔๙-๖๒๐๓-๕ Intra-phone i+๔๙-๖๒๐๓-๕
โทรสาร ๐-๒๘๔๙-๖๒๒๒
--------------------------

เรียน รองอธิการบดีฝายบริหาร
เพื่ อ โปรดพิ จ ารณา (ร าง) รายงานการประชุ ม คณะกรรมการบริห าร ครั้งที่ ๖/๒๕๕๙
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบมาพรอมนี้ จักขอบพระคุณยิ่ง

( ชื่อ นามสกุล )

วันที่ เดือน ป
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การจัดทํามติที่ประชุม
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(ตัวอยาง)

รองอธิการบดีฝายบริหาร
โทร. ๖๓๓๔
ที่ ศธ ๐๕๑๗.๐๑/
วันที่ ๒๕ กุมภาพันธ ๒๕๕๙
เรื่อง ขอสงมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร มหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่ ๕/๒๕๕๙
เรียน รองอธิการบดี
ฝายเลขานุการที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร มหาวิทยาลัยมหิดล ขอนําสงมติเฉพาะเรื่องการ
ประชุมคณะกรรมการบริห าร ครั้งที่ ๕/๒๕๕๙ เมื่อ วันที่ ๑๖ กุ มภาพั นธ ๒๕๕๙ ซึ่งที่ประชุม ไดพิจารณา
รับ รองแล ว เมื่อ การประชุม คณะกรรมการบริ ห าร มหาวิ ท ยาลั ย มหิ ด ล ครั้ง ที่ ๖/๒๕๕๙ ในวัน ที่ ๒๓
กุมภาพันธ ๒๕๕๙
ในการนี้ จึ ง ขอส ง มติ ที่ ป ระชุ ม ในส ว นที่ เกี่ ย วข อ งกั บ รองอธิ ก ารบดี มาเพื่ อ ทราบและโปรด
ดําเนินการตอไป ดังนี้
๑. เรื่องแจงเพื่อทราบ
ระเบียบวาระที่ ๑.๑ ชื่อเรื่อง
ศ.นพ.บรรจง มไหสวริยะ รองอธิการบดี แจงวา ใสเนื้อหาในรายงานการ
ประชุม…………....................
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
….………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
มติที่ประชุม ..............

(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
ได ให ความหมายคํ าวา “รายงานการประชุ ม” ไว วา การบัน ทึ กความคิดเห็ น ของผูมาประชุม ผูเขารว ม
ประชุม และมติของที่ประชุมไวเปนหลักฐาน ดังนั้น เมื่อมีการประชุม จึงเปนหนาที่ของฝายเลขานุการที่
จะตองรับผิดชอบจัดทํารายงานการประชุมตามแบบที่ 11 ทายระเบียบ โดยมีรายละเอียดตามที่กําหนดไว
ในระเบียบขอ 25 ดังนี้
1.1 รายงานการประชุม ใหลงชื่อคณะที่ประชุม หรือการประชุมของคณะนั้น
เชน รายงานการประชุมคณะกรรมการ........
1.2 ครั้งที่ ใหลงครั้งที่ที่ประชุมเปนรายป โดยเริ่มครั้งแรกจากเลข 1 เรียงเปน
ลําดับไปจนสิ้นปปฏิทิน ทับเลขปพุทธศักราชที่ประชุม เมื่อขึ้นปปฏิทินใหมใหเริ่มครั้งที่ 1 ใหม เรียงไป
ตามลําดับ เชน ครั้งที่ 1/2533 หรือจะลงครั้งที่ประชุมทั้งหมดของคณะที่ประชุม หรือการประชุมนั้น
ประกอบกับครั้งที่ประชุมเปนรายปก็ได เชน ครั้งที่ 205-1/2533 เปนตน
1.3 เมื่อ ใหลงวัน เดือน ปที่ประชุม โดยลงวันที่พรอมตัวเลขของวันที่ ชื่อเต็ม
ของเดือน และตัวเลขของปพุทธศักราช เชน เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2533
1.4 ณ ใหลงชื่อสถานที่ที่ใชเปนที่ประชุม
1.5 ผูมาประชุม ใหลงชื่อและหรือตําแหนงของผูไดรับแตงตั้งเปนคณะที่ประชุม
ซึ่งมาประชุมในกรณี ที่เปน ผูไดรับการแตงตั้งเปนผูแทนหนวยงานให ระบุ วา เปน ผูแทนจากหนวยงานใด
พรอมตําแหนงในคณะที่ประชุม หรือการประชุมนั้น ในกรณีที่เปนผูมาประชุมแทนใหลงชื่อผูมาประชุมแทน
และลงดวยวามาประชุมแทนผูใดหรือตําแหนงใด หรือแทนผูแทนหนวยงานใด
1.6 ผู ไม ม าประชุ ม ให ล งชื่ อ และหรื อตํ าแหน งของผู ได รับ แต งตั้ งเป น คณะที่
ประชุม ซึ่งมิไดมาประชุม โดยระบุใหทราบวาเปนผูแทนจากหนวยงานใด พรอมทั้งเหตุผลที่ไมสามารถมา
ประชุม ถาหากทราบดวยก็ได
1.7 ผูเขารวมประชุม ใหลงชื่อและหรือตําแหนงของผูที่มิไดรับการแตงตั้งเปน
คณะที่ประชุม ซึ่งไดเขารวมประชุม และหนวยงานที่สังกัด ถามี
1.8 เริ่มประชุมเวลา ใหลงเวลาที่เริ่มประชุม
1.9 ขอความ ใหบันทึกขอความที่ประชุม โดยปกติใหเริ่มดวยประธานกลาวเปด
ประชุมและเรื่องที่ประชุมกับมติหรือขอสรุปของที่ประชุมในแตละเรื่องประกอบดวยหัวขอ ดังนี้
1.9.1 เรื่องที่ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ
1.9.2 เรื่องการรับรองรายงานการประชุม
1.9.3 เรื่องที่เสนอใหที่ประชุมทราบ
1.9.4 เรื่องที่เสนอใหที่ประชุมพิจารณา
1.9.5 เรื่องอื่น ๆ (ถามี)
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1.10 เลิกประชุมเวลา ใหลงเวลาที่เลิกประชุม
1.11 ผู จ ดรายงานการประชุม ให เลขานุ การหรือผูซึ่งไดรับ มอบหมายให จ ด
รายงานการประชุม ลงลายมือชื่อ พรอมทั้งพิมพชื่อเต็มและนามสกุลไวใตลายมือชื่อในรายงานการประชุม
ครั้งนั้นดวย
2. การจดรายงานการประชุม อาจทําได 3 วิธี
2.1 จดละเอียดทุกคําพูดของกรรมการ หรือผูเขารวมประชุมทุกคน พรอมดวยมติ
2.2 จดยอคําพูดที่เปนประเด็นสําคัญของกรรมการหรือผูเขารวมประชุม อันเปน
เหตุผลนําไปสูมติของที่ประชุม พรอมดวยมติ
2.3 จดแตเหตุผลกับมติของที่ประชุม
การจดรายงานการประชุมโดยวิธีใดนั้น ใหที่ประชุมนั้นเองเปนผูกําหนด หรือใหประธานและ
เลขานุการของที่ประชุมปรึกษาหารือกันและกําหนด
3. การรับรองรายงานการประชุม อาจทําได 3 วิธี
3.1 รับรองในการประชุมครั้งนั้น ใชสําหรับกรณี เรื่องเรงดวน ให ประธานหรือ
เลขานุการของที่ประชุมอานสรุปมติใหที่ประชุมพิจารณารับรอง
3.2 รับรองในการประชุมครั้งตอไป ประธานหรือเลขานุการ เสนอรายงานการ
ประชุมครั้งที่แลว
3.3 รับรองโดยการแจงเวียน ใชในกรณีที่ไมมีการประชุมครั้งตอไป หรือมีแตยัง
กําหนดเวลาประชุมครั้งตอไปไมได หรือมีระยะเวลาหางจากการประชุมครั้งนั้นมาก ใหเลขานุการสงรายงาน
การประชุมไปใหบุคคลในคณะกรรมการพิจารณารับรอง ภายในระยะเวลาที่กําหนด
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ภาคผนวก ข
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1. ลักษณะงานที่เลขานุการที่ประชุมตองปฏิบัติ ดังนี้
ชื่อการประชุม : คณะกรรมการบริหาร มหาวิทยาลัยมหิดล หรือชื่อเดิมเรียกวา ประชุมทีมผูบริหาร
เวลาประชุ ม : ทุ กวัน อั งคาร สัป ดาห ที่ 2, 3, และ 4 ของทุกเดือน (เวน สัป ดาหที่ 1) เริ่มเวลา 13.00 น.
เปนตนไป
** พึงระลึกเสมอวาสิ่งสําคัญที่สุดในการปฏิบัติหนาที่เลขานุการที่ประชุมฯ คือ การรักษาความลับ หาม
นําเรื่องในที่ประชุมไปเลาใหใครฟงเด็ดขาด ทั้งในและนอกองคกร นอกจากเปนผูที่เกี่ยวของในเรื่องนั้นๆ
มาสอบถาม เชน ผูอํานวยการกอง/ศูน ย เจาหน าที่ ที่เกี่ยวของ แตกอนที่จะใหขอมูลใด ๆ ก็ต ามตอง
ปรึกษาหัวหนางานฯ กอนเสมอวาสามารถใหขอมูลไดหรือไม
ลักษณะงานที่ตองปฏิบัติ มีดังนี้
1. จัดทําระเบียบวาระการประชุม
1.1 เลขานุ ก ารผู บ ริ ห าร จะเวี ย นแจ ง ระเบี ย บวาระการประชุ ม ประมาณ วั น พุ ธ – จั น ทร
หรือวันอังคาร กอนที่จะมีการประชุมวันอังคารบาย
1.2 เมื่อไดระเบียบวาระการประชุมจากเลขานุการผูบริหารแลว ใหจัดทําระเบียบวาระการประชุม
และจัดทําไฟล PDF สงเขาอีเมลของผูบริหารและเลขานุการผูบริหารทุกคน


2. เขาประชุมคณะกรรมการบริหาร มหาวิทยาลัยมหิดล
ทําหนาที่ ในการอํานวยความสะดวกใหการประชุมราบรื่นไปดวยดี อํานวยความสะดวกใหผูบริหาร
ดําเนินการประชุมผานไปไดดวยดี หรือ ประสานงานกับผูที่จะมานําเสนอ/ชี้แจงในที่ประชุม โดยเลขานุการ
ผูบริหาร จะชวยประสานงานให และเมื่อใกลถึงวาระนั้นๆ ที่จะมีผูนําเสนอ/ชี้แจง ใหผูที่จะมานําเสนอเตรียม
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 รายงานควรไดรับ การตรวจแกไขและรองอธิการบดี ฝายบริห ารลงนามเรีย บรอย ในวัน จั นทร
กอนที่จะมีการประชุมวันอังคาร
4. จัดทํามติที่ประชุม
4.1 ทํามติที่ประชุมหลังจากที่มีการรับรองรายงานการประชุมแลว
4.2 แจงมติที่ประชุมใหรองอธิการบดีตนเรื่องที่เสนอวาระรับทราบ และดําเนินการตอไป
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5. เขารวมการประชุมอื่นๆ ทําหนาที่เปนผูชวยเลขานุการที่ประชุม เชน ประชุมปฏิบัติการ (ประชุมทุก
วันจันทรสัปดาหที่1และ3 ของทุกเดือน) ,ประชุมคณะกรรมการประจํามหาวิทยาลัยหรือชื่อเดิมวา
ประชุมคณบดี (ประชุมทุกวันพุธสัปดาหที่ 2 และ 4 ของทุกเดือน) และงานประชุมอื่นๆ
6. งานอื่นๆ ที่ไดรับมอบหมาย เชน งานพิธีการตางๆ
2. สิ่งของที่ตองเตรียม คือ เอกสาร/อุปกรณ สําหรับใชในการประชุม
 เอกสาร
1. แฟมการประชุมทีม (ที่เปนเอกสาร) (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 “ครั้งที่ของการประชุม กับ วันที่ประชุม” กอนปริ๊นททุกครั้ง
4. ตารางการประชุมคณะกรรมการบริหาร และตารางการประชุมที่ สําคัญของมหาวิทยาลั ย
ประจําป 2559 ไดแก การประชุมปฏิบัติการ การประชุมคณะกรรมการประจํามหาวิทยาลัย
การประชุ มคณะกรรมการบริห ารทรัพยากรบุ คคล (ก.บ.ค.) และประชุมพิธี พระราชทาน
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
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2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8
2.9
2.10

คลิกคําวา “จองครุภัณฑ”
คลิกคําวา “จองครุภัณฑ” ที่แถบซายมือน้ําเงิน
ตรงหัวขอ หมวดครุภัณฑ ใหเลือก ครุภัณฑ IT
คลิก คําวา “คนหา”
ทําเครื่องหมายในชองสี่เหลี่ยม ที่มีคําวา “คอมพิวเตอรโนตบุค” ติ๊กเลือก 2 ชอง =
จอง 2 เครื่อง
คลิกที่คําวา “จอง”
ใสขอมูลในชอง “เพื่อใชในการ*” ใหพิมพวา “ประชุมคณะกรรมการบริหาร”
ใสขอมูลลงในชอง วันที่/เวลา ที่ยืมและคืน
คลิก OK

จากนั้น รอผลการอนุมัติจากระบบ เมื่อไดรับการอนุมัติแลว ใหไปรับโนตบุคกับพี่นา กอง IT
(หองคอมพิวเตอร ชั้น 1 กอนไปรับควรโทรแจงกอน เบอร 6103)
หมายเหตุ : เมื่อเลิกประชุมแลว หากสามารถคืนโนตบุคใหกับพี่นา ก็ใหคืนไดเลย แตหากไมสะดวกคืนสามารถ
เก็บโนตบุคไวในหองประชุมตรงดานหลังพี่ลูกหวา แลวจึงคืนใหพี่นาตอนเชาในวันถัดไป
2. ปลั๊กสามตา 3 ตัว (สําหรับเสียบปลั๊กชารจแบตโนตบุค) ยืมไดที่พี่เมษา (วรรณษา) และพี่จิ๋ม
(สุภาพร) ชั้น 5 โทร 6311 และ 6319
3. พอยเตอร ยืมไดที่พี่เมษา (วรรณษา) ชั้น 5 โทร 6311
4. เครื่องอัดเสียง (ถามีเปนของตัวเองก็ดี หรือถาไมมีใหขอยืมจากหัวหนางาน)
5. อุปกรณเครื่องเขียนและกระดาษสําหรับจดบันทึก
6. กระดาษแผนเล็กๆ ไวจดโนต
7. ปฏิทินตั้งโตะ
 ตรวจสอบความพรอมของหองประชุม 515 ชั้น 5
1. ควรขึ้นไปตรวจสอบความเรียบรอยในหองประชุม เวลา 11.00 น. (หากหองประชุมวางอยู
2. เมื่อยืมปลั๊กสามตาจากพี่เมษาและพี่จิ๋มแลว ใหติดตั้งปลั๊กสามตาในหองประชุม และขอยืมผา
เทปกาวสีขาว เพื่อใชแปะสายปลั๊กสามตากับพื้นกันสะดุดหกลม (ยืมผาเทปกับพี่ปม)
3. เช็ ค เครื่ อ งคอมพิ วเตอร โป รเจคเตอร สายต อ โน ตบุ ค เครื่ อ งเสี ย ง ไมโครโฟ น
เครื่องปรับอากาศ (ตรวจสอบความเรียบรอยของอุปกรณในหองประชุม)
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 ตรวจสอบรายชื่อผูเขารวมประชุม และผูนําเสนอ/ผูชี้แจง
1. ตรวจสอบรายชื่อ ผูบริหาร จากเลขานุการผูบริหาร วามีผูบริหารทานใด เขา/ไมเขา ประชุม
บาง เพื่อเตรียมพรอมไวตอบประธานในที่ประชุม(อธิการบดี) จะไดแจงใหทราบตอไป
2. ตรวจสอบว า แต ล ะระเบี ย บวาระ มี ผู อํานวยการกอง/ศูน ย /เจาหน าที่ ที่ เกี่ย วข องเขามา
นําเสนอหรือชี้แจงหรือไม (ถามเลขานุการผูบริหาร หรือถามผูที่แจงระเบียบวาระนั้น/เจาของ
ระเบียบวาระนั้น) เมื่อถึงวาระนั้นๆ ใหเชิญผูนําเสนอ/ผูชี้แจงเขามาในหองประชุม
3.

การเตรียมความพรอมกอน/ระหวางการประชุม และหลังเลิกประชุม
 การปฏิบัติตัวกอนการประชุม
1. เตรียมอุปกรณตางๆ ที่ใชในการประชุม นําไปที่หองประชุม 515 ประมาณ 11.00 น.
2. เปดสวิตซเบรคเกอร เปดตูที่ใสเครื่องเสียงลําโพง ไฟสํารอง เปดสวิตซใหเรียบรอย
3. ตรวจเช็ ค ความเรี ย บร อ ยของอุ ป กรณ เช น ทดสอบเสี ย งไมโครโฟน การทํ า งานของ
โปรเจคเตอร คอมพิ ว เตอร เครื่ อ งฉายแผ น ใส สายต อ โน ต บุ ค ของเครื่ อ งคอมพิ ว เตอร
คอมพิวเตอรสามารถเขาอินเตอรเน็ตไดหรือไม
4. ติดตั้งปลั๊กสามตา นําผาเทปสีขาวมาแปะสายไฟกับพื้นปองกันการเดินสะดุด
5. เปดคอมพิวเตอร และนําไฟล PDF save ลง desktop
6. เปดโนตบุค 2 เครื่องที่ยืมมา เอาไฟล PDF การประชุมลงในโนตบุค
7. จากนั้นเลขานุการผูบริหาร จะนําโนตบุคของผูบริหารมาวางบนโตะ ตามตําแหนงที่นั่ง
8. เสียบสายชารจแบตโนตบุคแตละเครื่อง และลงไฟล PDF ในโนตบุค และตรวจดู ความ
เรียบรอยของหนาจอ
9. หากมีเอกสารแจกเพิ่มเติม ใหเขียนลําดับวาระไวหัวกระดาษดานขวา และนําไปวางไวบนโตะ
ตามตําแหนงที่วางโนตบุคอาจารยในหองประชุม
 การปฏิบัติตัวระหวางการประชุม
1. หมั่นติดตามดูแลความเรียบรอยในหองประชุม
2. เมื่อผูบริหารเขามาในหองครบแลว ใหทําเครื่องอัดเสียงไปวางไวในตําแหนงใกลที่นั่งประธาน
ที่ประชุม (เสียงจะไดชัดเจน)
3. นําใบลงนามใหผูบริหารเซ็นชื่อ
4. นั่งหนาโตะคอมพิ วเตอร และเปด ไฟล PDF ตามที่ที่ประชุมกําลังพู ดถึงวาระๆนั้น คอยฟ ง
เนื้อหาที่ที่ประชุมพูด และเลื่อนเนื้อหาในไฟล PDF ใหตรงตามที่ที่ประชุมกําลังพูดถึง
5. จดบันทึก จดสาระสําคัญ
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6. เมื่ อใกล ถึงวาระที่ มีผู อํานวยการกอง/ศูน ย/เจาหนาที่ที่ เกี่ยวของ ให ไปเชิญ เขามาในห อง
ประชุ ม และให นั่ งหน าคอมพิ วเตอรที่ นั่งใกลๆเรา และเปด ไมโครโฟน (ถาหากมี ผูเขามา
นําเสนอ/ชี้แจงมากกวา 1 คน ใหจัดที่นั่ง หาเกาอี้ใหนั่งใหเรียบรอย)
 การปฏิบัติตัวหลังเลิกประชุม
1. ดึงปลั๊กสายชารจแบตโนตบุคออก (อาจจะอํานวยความสะดวกชวยเก็บใหรองอธิการบดีฝาย
ตางๆ โดยการนําไปวางไวบนโตะเลขานุการผูบริหารก็ได
2. เก็บโนตบุค 2 เครื่องที่ยืมมา (ถาคืนกองเทคโนโลยีสารสนเทศไดใหคืนเลย แตถาคืนไมไดให
ฝากไวกับเลขานุการผูบริหาร แลวตอนเชาคอยนําไปคืนกองเทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้น 1)
3. เก็บปลั๊กสามตาใหเรียบรอย
4. ปดเครื่องใชไฟฟาทุกชนิด
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ตัวอยางการจัดตารางปฏิบัติงานจัดประชุม
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ตัวอยางแบบฟอรมการเบิกคาเลี้ยงรับรองในการประชุม
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