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ค ำน ำ 
 

คู่มือปฏิบัติงานเป็นกระบวนการจัดประชุมคณะกรรมการวิชาการประจ าคณะ/ประชุมทั่วไปฝ่าย
วิชาการนี้  จัดท าขึ้นเพ่ือให้ผู้ปฏิบัติงานใช้เป็นแนวทางในการด าเนินงานการประชุมคณะกรรมการวิชาการ
ประจ าคณะ/ประชุมทั่วไปฝ่ายวิชาการ โดยฝ่ายบริการการศึกษาของคณะครุศาสตร์ สามารถน ากระบวนการ
จัดประชุมนี้ไปปฏิบัติงานในรูปแบบเดียวกัน คู่มือฉบับนี้ประกอบด้วย 1.วัตถุประสงค์ของการจัดท าคู่มือ        
2.ขอบเขตของกระบวนการ 3.ค าจ ากัดความ 4.หน้าที่ความรับผิดชอบ 5.ความต้องการของผู้รับบริการ     
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย กฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง 6.ข้อก าหนดที่ส าคัญของกระบวนการ 7.กระบวนการ        
และข้ันตอนการปฏิบัติงาน 8.มาตรฐานการปฏิบัติงาน และ 9.ระบบติดตามประเมินผล 

คณะผู้จัดท าจะติดตามและประเมินผลความส าเร็จของมาตรฐานการปฏิบัติงานที่ก าหนดของ
คู่มือฉบับนี้ เพ่ือน าผลไปทบทวนและปรับปรุงกระบวนการ การขออนุมัติเบิกค่าตอบแทนการสอน 
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ควำมส ำคัญของกำรจัดประชุม 
หน่วยงานของส่วนราชการต่างๆต้องมีการประชุมปรึกษาหารือวางแผนงานหรือตัดสินปัญหา

ต่างๆให้ไปในทางเดียวกันและถูกต้องเหมาะสมโดยการดาเนินงานนั้นอาจวางรูปแบบ เช่นการจัด
ประชุมประจ าปีการประชุมคณะกรรมการการประชุม ต่างๆ เป็นต้นฉะนั้นการประชุมจึงมีความสาคัญ 
เพราะเป็นเครื่องมือสาคัญส าหรับถ่ายทอดความรู้หรือข่าวสารต่าง ๆ ไปสู่บุคลากรของหน่วยงานเป็น
เครื่องมือหนึ่งของฝ่ายบริหารงานของหน่วยงานนั้นให้การด าเนินงานที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

 
1. วัตถปุระสงค์     
 1.1) เพ่ือให้ผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดประชุมทราบถึงขั้นตอน หลักเกณฑ์วิธีการปฏิบัติ 
เทคนิคในการปฏิบัติงาน รวมถึงกฎระเบียบที่ถูกต้องในการจัดประชุมคณะกรรมการวิชาการประจ า
คณะ/ประชุมทั่วไปฝ่ายวิชาการส าหรับบุคลากรที่เกี่ยวข้อง  

1.2) เพ่ือก าหนดเป็นมาตรฐานของงาน และน ามาตรฐานการปฏิบัติงานดังกล่าวให้บุคลากร 
ที่รับหน้าที่ปฏิบัติงานแทนกันได้ และสามารถนาไปปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ   

1.3) เพ่ือเป็นแนวทางในการศึกษาของผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่จัดการประชุมและการจดรายงานการ
ประชุมให้ปฏิบัติงานถูกต้อง  

 

2. ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ 
2.1 เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดประชุม และการจดรายงานการประชุม ไดเ้รียนรู้ 

วิธีการจัดประชุม ขั้นตอนการจัดประชุม และเทคนิคการจดรายงานการประชุมที่ถูกต้อง เข้าใจง่าย
และรวดเร็ว 

2.2 สามารถใช้เป็นแนวปฏิบัติส าหรับผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานประชุม เพื่อให้มีข้ันตอนและ
รายละเอียดต่างๆ ในการปฏิบัติงานด้านการประชุมที่เป็นไปในทิศทางเดียวกัน มีรูปแบบการเขียน
รายงานการประชุมที่ถูกต้อง ตามหลักเกณฑ์ที่กฎหนด 
    

3. ขอบเขตของกระบวนกำร   
 คู่มือปฏิบัติงานนี้ครอบคลุมขั้นตอนการจัดประชุมคณะกรรมการวิชาการประจ าคณะ/
ประชุมทั่วไปฝ่ายวิชาการ เริ่มตั้งแต่การรวบรวมเนื้อหาที่จะน าเข้าวาระการประชุมจากผู้ที่เกี่ยวข้อง  
พิมพ์เอกสารการประชุม  จัดท ารูปเล่ม บันทึกข้อความเชิญประชุมกับผู้ที่เกี่ยวข้อง จัดเตรียมเอกสาร
การประชุม ด าเนินการประชุม  ตลอดจนสรุปรายงานการประชุมและส่งเอกสารให้ผู้ที่เกี่ยวข้อง 
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4. ค ำจ ำกัดควำม  
กำรประชุม  หมายถึง  กิจกรรมของบุคคลกลุ่มหนึ่งซึ่งได้มาพบปะกันตามก าหนดนัดหมาย 

โดยมีวัตถุประสงค์ต่างๆกัน เช่น เพ่ือแลกเปลี่ยนความรู้ ความคิด เพ่ือแก้ปัญหา เป็นต้น ผู้เข้าประชุม
แต่ละคนเป็นได้ทั้งผู้รับสารและผู้ส่งสาร ส่วนความรู้ ข้อมูล ข้อเท็จจริง ข้อคิดเห็น อารมณ์ ความรู้สึก
ที่แสดงออกมาในที่ประชุม คือ “สาร” นั่นเอง 

ระเบียนวำระกำรประชุม  หมายถึง เป็นเอกสารที่มีความส าคัญ ที่จะน าเสนอเรื่องที่มี
ความส าคัญต่าง ๆ ให้แก่ผู้เข้าร่วมประชุมในแต่ละโอกาสได้ทราบถึงประเด็นที่ส าคัญ ซึ่งจะน ามาอภิปรายใน
การประชุมคร้ังนั้นๆ นอกจากนี้แล้ว ระเบียบวาระการประชุม ยังช่วยให้ผู้ที่เข้าประชุมสามารถเตรียมตัวใน
ส่วนของเนื้อหา หัวข้อ ค าถาม ค าตอบ และข้อมูลสนับสนุนที่มีความเก่ียวข้องในแต่ละครั้งของการประชุมได้
อย่างมีประสิทธิภาพอีกด้วย 

รำยงำนกำรประชุม หมายถึง การบันทึกความคิดเห็นของผูมาประชุม ผูเขารวมประชุม และ
มติของที่ประชุมไวเปนหลักฐานดังนั้น เมื่อมีการประชุมจึงเปนหนาที่ของฝายเลขานุการที่จะตอง
รับผิดชอบจัดท ารายงานการประชุม 

รูปแบบของระเบียบวำระกำรประชุม  
ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 ข้อ 1.9 อธิบายว่าข้อความ 

ให้บันทึกข้อความที่ประชุม โดยปกติให้เริ่มด้วยประธานกล่าวเปิดประชุมและเรื่องที่ประชุมกับมติหรือ
ข้อสรุปของที่ประชุมในแต่ละเรื่องประกอบด้วยหัวข้อ ดังนี้  

ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ  
ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องการรับรองรายงานการประชุม  
ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องท่ีเสนอให้ที่ประชุมทราบ  
ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องท่ีเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา  
ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องอ่ืนๆ 
เทคนิคกำรปฏิบัติงำน 
1) กำรก ำหนดวันประชุม  
ประธานและเลขานุการควรหารือร่วมกันเพ่ือก าหนดระยะเวลาหรือช่วงระยะห่างของการ

ประชุมแต่ละครั้งให้มีความเหมาะสม 
2) กำรจัดทำระเบียบวำระกำรประชุมและเอกสำรประกอบกำรประชุม 
การจัดทาระเบียบวาระการ ประชุมและเอกสารประกอบการประชุมที่ดี จะต้องกระชับ 

ชัดเจน และตรงประเด็น หากมีกฎ ระเบียบ พระราชบัญญัติ หรือมติที่เกี่ยวข้อง จะต้องนาเสนอเป็น
ข้อมูลประกอบการพิจารณาด้วย โดยมีระเบียบวาระต่างๆ 

3) กำรจัดท ำหนังสือเชิญประชุม 
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เลขานุการจะต้องทาหน้าที่จัดทาหนังสือเชิญประชุม นัดหมายคณะกรรมการ สมาชิกหรือผู้ที่
มีส่วนเกี่ยวข้องกับการประชุมเพ่ือแจ้งให้ผู้เข้าประชุมได้ทราบว่าจะมีการประชุมเรื่องอะไร วันใด เวลา
ใด มีระเบียบวาระการประชุมอะไรบ้าง เพ่ือให้ผู้เข้าประชุมได้เตรียมตัวหาข้อมูลต่างๆ มานาเสนอ 

4) วิธีกำรจดรำยงำนกำรประชุม 
แบบที ่1 จดละเอียดทุกค าพูด พร้อมด้วยมติการประชุม 
แบบที ่2 จดย่อเรื่องที่พิจารณา และย่อค าพูดที่เป็นประเด็นสาคัญ อันน าไปสู่มติของที่ประชุม

พร้อมด้วยมติที่ประชุม 
แบบที่ 3 จดสรุปสาระส าคัญของเรื่องที่พิจารณา ความเห็น เหตุผลในการพิจารณาของที่

ประชุมและมติของที่ประชุม 
 

5. หน้ำที่ควำมรับผิดชอบ 
 (ระบุว่ามีใครบ้างที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการนั้นๆ และความรับผิดชอบที่ต้องด าเนินการใน
กระบวนการ) 

 
ผู้รับผิดชอบ บทบำทและหน้ำที่ควำมรับผิดชอบ 

(1) ผู้บริหารระดับหน่วยงาน 
(คณบดี/รองคณบดฝี่าย
วิชาการ) 
 

1. พิจารณา ก าหนดนโยบาย การวางแผน ก ากับดูแลแนวทางคู่มือการ
จัดประชุมคณะกรรมการวิชาการประจ าคณะ/ประชุมทั่วไปฝา่ย
วิชาการ ของคณะครุศาสตร์ให้ด าเนินไปด้วยความเรียบร้อย/ระดับ
หน่วยงานให้เป็นไปด้วยด ี
2. รวบรวมข้อมูลวิชาการ และน ามาสู่แผนการปฏิบตัิงานตาม
กระบวนงานบริหารงานวิชาการเพื่อให้เกิดความถูกต้อง เหมาะสมมี
คุณภาพและได้รับความพึงพอใจกับผู้รับบริการ 
3. ชี้แจงท าความเข้าใจกับผู้ปฏบิัติงานวิชาการ และผู้เกี่ยวข้องการงาน
วิชาการและส่งเสริมให้มีการปฏบิัติงานตามมาตรฐานการปฏบิัตงิานที่
ก าหนด 
4.ก ากับ ติดตามให้ค าปรึกษา แนวทาง วิธีการ และประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน การเสนอแนะ ข้อปรังปรุงและพฒันางานให้มีประสทิธิภาพ 
 

(2) คณะกรรมการวิชาการคณะ
ครุศาสตร ์

1. เสนอ นโยบาย ก าหนดแนวทางการปฏบิัติงาน และคู่มือปฏบิัติงาน
การเพื่อเสนอให้ผู้บริหารได้พิจารณา 
2. รับผิดชอบการพิจารณาเกี่ยวงานวิชาการ เช่น รวบรวมเนื้อหาท่ีจะ
น าเข้าวาระการประชุม พิมพ์เอกสารการประชุม พร้อมจดัท ารูปเล่ม 
ด าเนินการประชุม และสรุปรายงานการประชุม 



 

 7 คู่มือปฏิบัติงานการจัดประชุมคณะกรรมการวิชาการประจ าคณะ/ประชุมทั่วไปฝ่ายวิชาการ 
 

ผู้รับผิดชอบ บทบำทและหน้ำที่ควำมรับผิดชอบ 
(3) ผู้ปฏิบตัิงาน (หัวหน้างาน/
เจ้าหน้าที่ระดบัปฏบิัติการ) 

1. รับผิดชอบ ดูแลการด าเนินงานวชิาการของคณะให้มีความเรียบร้อย
และมีประสิทธิภาพ โดยด าเนินการจัดท าข้อมูลวิชาการ ติดตาม 
ตรวจสอบ วิเคราะห์และประมวลผลข้อมูลที่เก่ียวกับวชิาการ 
2. จัดท า พิจารณา จัดเก็บข้อมูลงานวิชาการตามมาตรฐานการ
ปฏิบัติงาน ในรายละเอียดหลักฐานการด าเนินงานส่วนต่างๆ ของงาน
วิชาการอย่างเป็นระบบเพื่อง่ายต่อการสืบค้นข้อมูลส าคัญ 
3. ติดตาม ประสานงาน ผลการด าเนินงานตลอดกระบวนการจนเสร็จ
สมบูรณ์ เพื่อให้การด าเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
5. จัดท ารายงานผลการด าเนินงานวชิาการพร้อมน าผลการทบทวน
แนวทางและปรับปรุงการด าเนนิงาน 

 

6. ควำมต้องกำรของผู้รับบริกำรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย กฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
 6.1 ควำมต้องกำรของผู้รับบริกำรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
                 (ระบุความต้องการของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย) 

6.1.1 ผู้รับบริการ อาจารย์ นักศึกษา นักเรียน ผู้ปกครองได้รับการอ านวยความ 
สะดวกด้านข้อมูลการศึกษาจากหน่วยงานและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานตรงตามความต้องการ 

6.1.2 ระยะเวลาการด าเนินงานต้องผ่านกระบวนการขั้นตอนอย่างมีระบบเพ่ือ 
ประโยชน์ต่อการด าเนินงาน และลดข้อผิดพลาดที่อาจเกิดในขั้นตอนการด าเนินงาน 

6.1.3 เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานวิชาการได้พัฒนาความรู้ตนเองอยู่เสมอ เพ่ือให้งานมี 
ประสิทธิภาพบรรลุวัตถุประสงค์ตามที่ก าหนด และเป็นไปตามมาตรฐานการด าเนินงาน 

 
6.2 กฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง 

(ระบุ กฎ ระเบียบที่เก่ียวข้อง) 
 6.2.1 การศึกษาการจดรายงานการประชุมครั้งนี้ ใช้หลักเกณฑ์การจดรายงานการ

ประชุม ตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 แก้ไขเพ่ิมเติมในข้อ 25ได้
ให้ความหมายค าว่า “รายงานการประชุม” คือ การบันทึกความคิดเห็นของผู้มาประชุม ผู้เข้าร่วม
ประชุม และมติของที่ประชุมไว้เป็นหลักฐาน ดังนั้น เมื่อมีการประชุมจึงเป็นหน้าที่ของฝ่ายเลขานุการ
ที่จะต้องรับผิดชอบจัดท ารายงานการประชุม (กาญจนา พรัดข า,2559) 
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7. ข้อก ำหนดที่ส ำคัญของกระบวนกำร 
 (ระบุข้อก าหนดที่ส าคัญของกระบวนการและที่มาของข้อก าหนด) 

ข้อก ำหนดที่ส ำคัญ 

ที่มำของข้อก ำหนด 
ตรงกับควำมต้องกำร

ของผู้รับบริกำรและผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย 

สอดคล้องกับข้อก ำหนด
ด้ำนกฎหมำย ระเบียบ/

ข้อบังคับของ
มหำวิทยำลัย 

ค ำนึงถึงประสิทธิภำพ
ของกระบวนกำร ควำม
คุ้มค่ำ และกำรลดต้นทุน 

1. พิมพ์เอกสารการ
ประชุม พร้อมจดัท ารูปเล่ม    

2.ด าเนินการประชุมตาม
ก าหนด    

3. สรุปรายงานการประชุม    
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8. ขั้นตอนกำรปฏิบัติงำน 
  8.1 กระบวนกำรปฏิบัติงำนที่มีคุณภำพ (Quality Work Procedure :QWP)  
   (ระบุขั้นตอนกิจกรรมในการด าเนินงานของกระบวนการ โดยใช้แบบฟอร์มการเขียนผัง
กระบวนการ) 
กำรจัดประชุมคณะกรรมกำรวิชำกำรประจ ำคณะ/ประชุมทั่วไปฝ่ำยวิชำกำร 

1) รวบรวมเนื้อหาที่จะน าเข้าวาระการประชุมจากผู้ที่เก่ียวข้อง 
 -    รวบรวมเนื้อหาจากผู้บริหาร และเนื้อหางานต่างๆ และประเด็นปัญหาที่ต้องการเข้าที่ประชุม 
     2)  พิมพ์เอกสารการประชุม พรอ้มจัดท ารูปเล่ม 
     3)  ส่งบนัทึกข้อความ ขอเชิญประชุมกับผู้ที่เก่ียวข้อง 
           - ส่งบนัทึกข้อความผ่านระบบ E-office เชิญเข้าร่วมประชุมให้กับผู้ที่เก่ียวข้อง 
     4)  จัดเตรียมเอกสารการประชมุ ใบเซ็นชื่อ และจัดอาหารว่าง 
  - จัดเตรียมเอกสารที่ใช้ในการประชุม 

- เตรียมสถานที่ประชุม 
-  จัดเตรียมอาหารว่าง และใบเซ็นชื่อ 

      5)  ด าเนินการประชุมตามก าหนด 
      6)  สรุปรายงานการประชุม พร้อมส่งเอกสารให้ผู้ที่เก่ียวข้อง 
  - สรุปรายงานการประชุม 

-  ส่งเอกสารให้ผู้ที่เก่ียวข้อง 
- จัดเก็บเอกสารทั้งหมด  
-  ส่งบนัทึกข้อความให้หน่วยงานที่ด าเนนิการต่อเนื่อง 
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เจ้าหน้าที่ฝ่ายวิชาการ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ/คณบดี หัวหน้าสาขาวิชา/ผู้แทน นาที ชม. วัน

2
พิมพ์เอกสารการประชุม 

พร้อมจัดท ารูปเล่ม
4




เอกสารประกอบการประชมุ




ความถูกต้องของเล่มเอกสาร

ประชมุ




เล่มเอกสารประชมุ




ร้อยละ 100




เล่มเอกสารประชมุ

เอกสารประกอบการประชมุ

เอกสารแนบอ่ืนๆ

บันทกึข้อความ ความถูกต้องของบันทกึ

ข้อความ

บันทกึข้อความ ร้อยละ 100 บันทกึข้อความ

4
จัดเตรียมเอกสารการประชุม

 ใบเซ็นชือ่ และจัดอาหารว่าง
2

เอกสารการประชมุ

ใบเซ็นชื่อเข้าประชมุ

ความถูกต้องของเอกสารการ

ประชมุ




เอกสารการประชมุ




ร้อยละ 100




เอกสารการประชมุ

5
ด าเนินการประชุมตาม

ก าหนด
3

6

สรุปรายงานการประชุม 

พร้อมส่งเอกสารให้ผู้ท่ี

เก่ียวข้อง

2

สรุปรายงานการประชมุ

บันทกึข้อความ

ความถูกต้องของสรุปรายงาน

การประชมุ

สรุปรายงานการประชมุ ร้อยละ 100 สรุปรายงานการประชมุ

รวม 2

ผู้จัดท ำ  .............................. ผู้อนุมัติ    .........

 2.  ก ำหนดให้ 1 วัน = 7  ช่ัวโมงท ำกำร      (ต ำแหน่ง ....นักวิชำกำร ศึกษำ....) ต ำแหน่ง    คณบดี

 3.  ก ำหนดให้ 1 คน ท ำงำน 230 วัน/ปี วันท่ี    ....00.../...00.../...00....

  (ต ำแหน่ง ....รองคณบดีฝ่ำยวิชำกำร ....)

ฝ่ำย......บริกำรกำร ศึกษำ........   งำน ....งำนบริหำร งำนท่ัวไป....    กิจกร รมหลัก ....กำรจัดประชุมคณะกรรมกำร วิชำกำรประจ ำคณะ/ประชุมท่ัวไปฝ่ำยวิชำกำร ....      ร ะยะเวลำท่ีใช้ปฏิ บัติงำน/หน่วย/ ค ร้ั ง ……2……วัน

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กิจกรรมรอง จุดควบคุม (control item) ตัวชี้วัด (kqi) เป้าหมาย ผลลัพท์

เวลา

  คู่ มือกำรปฏิ บัติงำน Work Instructions (WI)

ร้อยละ 100

หมำย

เหตุ

ตัวช้ีวัด (KQI)

สรุปรายงานการ

ประชุม

สรุปรายงานการ

ประชุม

หน่วยงาน/ผู้เก่ียวข้อง เอกสารที่เก่ียวข้อง (รหัส)

ขั้น
ตอ

น

ผู้ควบคุม ...................

ข้อมูล

รวบรวมเนือ้หาท่ีจะน าเข้า

วาระการประชุมจากผู้ท่ี

เก่ียวข้อง

1

3
ส่งบันทึกข้อความ ขอเชิญ

ประชุมกับผู้ท่ีเก่ียวข้อง

1.  กำร คิดปริมำณงำน คิดปริมำณงำนรวมใน 1 ปี

2

ความถูกต้องของข้อมูล ข้อมูล ร้อยละ100 ข้อมูล

1
Yes

                            
               

                                                                    Work Intrucion                                                              

i.j.k
               

FM-xx-yy

        

WI-xx-yy QM-xx-yy

                            

                  
         

           

                   

No

                    
       

               
               

                
         

                  
          

                    

ผังกระบวนกระบวนกำรจัดประชุมคณะกรรมกำรวิชำกำรประจ ำคณะ/ประชุมทั่วไปฝ่ำยวิชำกำร 
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8.2 วิธีกำรปฏิบัติงำนที่มีคุณภำพ (Quality Work Instruction : QWI ) 
 วิธีการปฏิบัติงานที่มีคุณภาพนี้ จะครอบคลุมขั้นตอนการจัดประชุมคณะกรรมการวิชาการ
ประจ าคณะ/ประชุมทั่วไปฝ่ายวิชาการ เริ่มตั้งแต่รวบรวมเนื้อหาที่จะน าเข้าวาระการประชุมจากผู้ที่
เกี่ยวข้อง  พิมพ์เอกสารการประชุม พร้อมจัดท ารูปเล่ม  ส่งบันทึกข้อความ ขอเชิญประชุมกับผู้ที่
เกี่ยวข้อง  จัดเตรียมเอกสารการประชุม ใบเซ็นชื่อ และจัดอาหารว่าง ด าเนินการประชุมตามก าหนด 
สรุปรายงานการประชุม 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.รวบรวมเนื้อหำที่จะน ำเข้ำวำระกำรประชุมจำกผู้ที่เกี่ยวข้อง 
รวบรวมเนื้อหาจากผู้บริหาร และเนื้อหางานต่างๆ และประเด็นปัญหาที่ต้องการเข้าที่ประชุม 

2. พิมพ์เอกสำรกำรประชุม พร้อมจัดท ำรูปเล่ม 

3.ส่งบันทึกข้อควำม ขอเชิญประชุมกับผู้ที่เกี่ยวข้อง 
          ส่งบันทึกข้อความผ่านระบบ E-office เชิญเข้าร่วมประชุมให้กับผู้ที่เกี่ยวข้อง 
 

4.จัดเตรียมเอกสำรกำรประชุม ใบเซ็นชื่อ และจัดอำหำรว่ำง 
จัดเตรียมเอกสารที่ใช้ในการประชุม, เตรียมสถานที่ประชุม,  จัดเตรียมอาหารว่าง และใบเซ็นชื่อ 

เริ่มต้น 

5.ด ำเนินกำรประชุมตำมก ำหนด 

6. สรุปรำยงำนกำรประชุม พร้อมส่งเอกสำรให้ผู้ที่เกี่ยวข้อง 

สรุปรายงานการประชุมม ส่งเอกสารให้ผู้ที่เก่ียวข้อง, จัดเก็บเอกสารทั้งหมด, ส่งบนัทึกข้อความให้

หน่วยงานที่ด าเนินการต่อเนื่อง 
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7.3 แบบฟอร์มที่ใช้ในกำรปฏิบัติงำน 
  (ระบุแบบฟอร์มที่ใช้ในกระบวนการปฏิบัติงาน) 

รหัส ชื่อแบบฟอร์ม 
FM-EDU-
ME-01-2019 

แบบฟอร์มเรื่องที่ขอเสนอเพ่ือบรรจุเข้าวาระการประชุม 
คณะกรรมการวิชาการประจ าคณะ/ประชุมทั่วไปฝ่ายวิชาการ 

  
 
นักวิชาการ : technical specialist         ฝ่ายบริการการศึกษา : academic section 
 

 7.4 เอกสำรอ้ำงอิง 
      7.4.1 ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526ส่วนที่ 6 หนังสือที่

เจ้าหน้าที่ท าขึ้นหรือรับไว้เป็นหลักฐานในราชการ  ข้อที่ 25 
      7.4.2 กาญจนา  พรัดข า (2559) การจัดประชุมและการจดการประชุม. คู่มือการ

ปฏิบัติงาน ยะลา : มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา  
  

 8. มำตรฐำนกำรปฏิบัติงำน 
 (ระบมุาตรฐานการปฏิบัติงานโดยใช้ตัวชี้วัดที่อยู่ข้างล่างสุดในผังกระบวนการปฏิบัติงาน) 

- ร้อยละของสรุปรายงานการประชุมคณะกรรมการวิชาการประจ าคณะ/ประชุมทั่วไปฝ่าย
วิชาการ 
 
 
  

http://www.thai2english.com/dictionary/1327931.html
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9. ระบบติดตำมประเมินผล 
 การติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานกระบวนการจัดท าแผนรับนักศึกษาประจ าปีนั้น         
มีระบบการติดตามประเมินผลการด าเนินงานของกระบวนการ ดังนี้ 
 
 

กิจกรรม ระยะเวลำด ำเนินกำร ผู้รับผิดชอบ 
1. ก าหนดผู้รับผิดชอบและระยะเวลาในการ
ติดตามประเมินผลการด าเนินงานของ 
กระบวนการ 

ตุลาคม คณบดี/รองคณบดีฝ่าย
วิชาการ 

2. ด าเนินการติดตามประเมินผลการ
ด าเนินงานของกระบวนการ 

ธันวาคม, มีนาคม, 
กรกฎาคม, กันยายน 

รองคณบดีฝ่าย
วิชาการ/ฝ่ายวิชาการ 

3. รวบรวมและสรุปผลการติดตามประเมินผล
การด าเนินงานของกระบวนการ 

ธันวาคม, มีนาคม, 
กรกฎาคม, กันยายน 

รองคณบดีฝ่าย
วิชาการ/ฝ่ายวิชาการ 

4. รายงานผลการติดตามประเมินผลการ
ด าเนินงานของกระบวนการต่อผู้บังคับบัญชา
เพ่ือให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
กระบวนการ 

ธันวาคม, มีนาคม, 
กรกฎาคม, กันยายน 

รองคณบดีฝ่าย
วิชาการ/ฝ่ายวิชาการ 

5. น าข้อเสนอแนะมาปรับปรุงกระบวนการ ธันวาคม, มีนาคม, 
กรกฎาคม, กันยายน 

รองคณบดีฝ่าย
วิชาการ/ฝ่ายวิชาการ 

6. ประเมินผลความส าเร็จของการด าเนินงาน
ตามมาตรฐานการปฏิบัติงาน 

ตุลาคมของปีถัดไป คณบดี/รองคณบดีฝ่าย
วิชาการ 

 
หมำยเหตุ การระบุระยะเวลาในการด าเนินการให้ระบุเดือนที่ด าเนินการ 
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ภำคผนวก 
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ภำคผนวก ก 

หนังสืออนุมัติกระบวนกำรปฏิบัติงำน 
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หนังสือรับรองกระบวนกำรปฏิบัติงำน 

 
     ข้าพเจ้า.................................................................  ต าแหน่ง คณบดีคณะครุศาสตร์
ได้พิจารณา และเห็นชอบกับกระบวนการปฏิบัติงานการจัดประชุมคณะกรรมการวิชาการประจ า
คณะ/ประชุมทั่วไปฝ่ายวิชาการ ในฐานะผู้บังคับบัญชาและดูแลของฝ่ายบริการการศึกษา            
คณะครุศาสตร์ 
 

 โดยยินยอมให้ฝ่ายวิชาการ คณะครุศาสตร์น ากระบวนการปฏิบัติงานการจัดประชุม
คณะกรรมการวิชาการประจ าคณะ/ประชุมทั่วไปฝ่ายวิชาการ มาใช้ในหน่วยงานตั้งแต่วันที่.......เดือน
......มีนาคม พ.ศ. 2562 เป็นต้นไป   
 

    ให้ไว้  ณ  วันที่   .……มีนาคม พ.ศ. 2562 
      
             

    (......................................................... ) 
                                   รองศาสตราจารย์ ดร.นันทิยา  น้อยจันทร์ 

     คณบดีคณะครุศาสตร์ 
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ภำคผนวก ข 
แบบฟอร์มที่ใช้ในกำรปฏิบัติงำน 
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แบบฟอร์มเรื่องที่ขอเสนอเพื่อบรรจุเข้ำวำระกำรประชุม 

คณะกรรมกำรวิชำกำรประจ ำคณะ/ประชุมทั่วไปฝ่ำยวิชำกำร 
ในวันที.่...  เดือน..........  พ.ศ. ......เวลำ ........ น.  

ณ ............................... 
 

๑.  เรื่องเสนอเพ่ือทราบ 
๑.๑. ............................................................................................................................................. 
๑.๒ ............................................................................................................................. ................   

 

๒.  เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา 
๒.๑. ............................................................................................................................. ................  
๒.๒  ............................................................................................................ ................................. 

  

  ๓. เรื่องอ่ืน ๆ   
๓.๑.  ............................................................................................................................. ................ 
๓.๒ .............................................................................................................................................                       
           
                                    (..................................................................)  ผู้น าเสนอ 

                                                                                              
                                                                   วันที่...........เดือน..............พ.ศ. .................... 
หมำยเหตุ  กรุณาส่งรายละเอียดพร้อมเอกสารประกอบการประชุม ภายในวันที่ ... เดือน.......  พ.ศ. 
         ได้ทีฝ่่ายบริการการศึกษา  
 กำรพิจำรณำของคณบดี 

 

          อนุญาตให้น าเข้าวาระการประชุม 
            ไม่อนุญาต เพราะ....................................................................                           
   

(..........................................................)       
 รองคณบดีฝ่ายวิชาการ                      

FM-EDU-ME-01-2019 
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คณะผู้จัดท ำ 
คู่มือปฏิบัติงำนกำรจัดประชุม 

คณะกรรมกำรวิชำกำรประจ ำคณะ/ประชุมทั่วไปฝ่ำยวิชำกำร 
 
 

1.  รองศาสตราจารย์ ดร.นันทิยา  น้อยจันทร์  คณบดีคณะครุศาสตร์ 

2. อาจารย์ ดร.อัญชนา  สุขสมจิตร                       รองคณบดีฝ่ายวิชาการ 

3. นางรวินันท์  พระยาน้อย                             หัวหน้าส านักงานคณบดีคณะครุศาสตร์ 

4. นางสาวธิดารัตน์  โชคนาคะวโร                    นักวิชาการศึกษา 

5. นางสาวกาญจนา  ดีพรม                     นักวิชาการศึกษา 

6. นางสาวไสวรินทร์  มูลจันทร์หอม                      พนักงานเงินและบัญชี ส3 
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คู่มือปฏิบัติงาน (Work Manual) 

1 ถนนอู่ทองนอก  แขวงวชิระ  เขตดุสิต  กรุงเทพมหานคร  10300 


