เรียนรู้ เพือ่ รับใช้ สังคม

คมู่ ือ
การเขียนรายงานการประช ุม

จัดทาโดย : แผนกงานประช ุม กองกลาง
พฤษภาคม 2560

คำนำ
งานประชุมเป็ นภารกิจสาคัญอย่างหนึ่ง เนื่องจากเป็ นแหล่งระดมความคิดในการวางแผน
นโยบาย ตลอดจนแนวปฏิบัติ หรือระดมความคิด เพื่อให้การปฏิบัติงานของกิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่ง
สาเร็จตามเป้าหมาย ซึ่งบุคคลที่ทาหน้าที่เลขานุการหรือได้รับมอบหมายให้ดาเนินการในเรื่องของการ
ประชุม จะต้องทาการจดบันทึกและจัดทารายงานการประชุม ซึ่งจะต้องมีทักษะในด้านต่าง ๆ เช่น การ
สรุปความ จับประเด็น และการถ่ายทอดออกมาเป็ นภาษาเขียน
คูม่ ือฉบับนีจ้ ดั ทาขึน้ เพื่อเป็ นแนวทางในการเขียนรายงานการประชุม โดยรวบรวมข้อมูลที่
สาคัญที่เป็ นประโยชน์สาหรับผูท้ ี่ทาหน้าที่จดรายงานการประชุมชุดต่าง ๆ โดยเนื้อหาประกอบด้วย
ความหมายและความสาคัญของรายงานการประชุม ระเบียบวาระการประชุม และเทคนิคการเขียน
รายงานการประชุม เป็ นต้น
ผูจ้ ัด ท าหวัง เป็ นอย่า งยิ่ง ว่า คู่มือ ฉบับ นี้จ ะเป็ นประโยชน์ต ่อ การปฏิบ ัติง านของผูท้ า
หน้าที่จดรายงานการประชุม เพื่อเพิ่มทักษะในการเขียนรายงานการประชุมต่อไป
แผนกงานประชุม กองกลาง
มิถนุ ายน 2560
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ความหมายของรายงานการประชุม
รายงานการประชุ ม หมายความว่ า รายละเอี ย ดหรื อ สาระของการประชุ ม ที่ จ ดไว้ เ ป็ น ทางการ

(พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน 2554) และตามระเบียบนายกรัฐมนตรี ว่าด้วย งานสารบรรณ พ.ศ. 2526
ให้ความหมายว่า การบันทึกความคิดเห็นของผู้มาประชุม ผู้เข้าร่วมประชุม และมติที่ประชุมไว้เป็นหลักฐาน

»

ความสาคัญของรายงานการประชุม
1. ใช้เป็นเอกสารบันทึกการปฏิบัติงาน ซึ่งเป็นที่เข้าใจได้ว่าการปฏิบัติงานในหน่วยงานใดก็ตาม การ

มอบหมายงานให้ผู้ใดรับไปปฏิบัติ หรือเป็นไปตามมติที่ประชุมที่จะมอบหมายภารกิจให้ผู้รับมอบการดาเนินการ
เรื่องหนึ่งเรื่องใด จะมีการบันทึกเรื่องราวเหล่านั้นไว้ในรายงานการประชุม ซึ่งใช้เป็นหลักฐานในการตรวจสอบ
หรือใช้ในการติดตามผลการปฏิบัติงานนั้นได้
2. ใช้เป็ นเครื่ องมือในการติดตามงาน เนื่องจาก แผนงาน โครงการ นโยบาย หรือแนวทางในการ
ปฏิบัติงานนั้น ในหลายกรณีเป็นไปตามมติที่ประชุม ซึ่งจะต้องมีการจัดทาบันทึกรายงานการประชุมและมติใน
เรื่องนั้น ไว้
3. ใช้เป็ น หลั กฐานอ้างอิง รายงานการประชุมที่ผ่ านการรับรองจากที่ประชุมแล้ ว สามารถใช้เป็ น
เอกสารอ้างอิงตามกฎหมายได้ รายงานการประชุมจึงถือเป็นหลักฐานที่ผู้ปฏิบัติจะต้องดาเนินการให้เป็นไปตามมติ
ที่ประชุมนั้น
4. เป็ น ข้ อ มู ล ข่ า วสาร รายงานการประชุ ม เป็ น ข้ อ มู ล ข่ า วสารประเภทหนึ่ ง ที่ ส ามารถเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ให้ผู้ปฏิบัติงานงานในหน่วยงานได้รับทราบถึงนโยบาย แนวความคิด หรือทิศทางของหน่วยงาน
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ประเภทของการประชุม
1. การประชุมเพื่อแจ้งให้ทราบ
2. การประชุมเพื่อขอความคิดเห็น
3. การประชุมเพื่อหาข้อตกลงร่วมกัน
4. การประชุมเพื่อหาข้อยุติ หรือเพื่อแก้ปัญหา
1. การประชุมเพื่อแจ้งให้ทราบ
วัตถุประสงค์

- เพื่อแจ้งคาสั่ง
- เพื่อชี้แจงนโยบาย - วัตถุประสงค์ - วิธีปฏิบัติ
- เพื่อแถลงผลงาน หรือความก้าวหน้าของงาน
(ตัวอย่าง : การปฐมนิเทศ การบรรยายทางวิชาการ)

ผู้แจ้ง

- ต้องเตรียมเรื่องที่จะแจ้งให้เข้าใจอย่างชัดเจน

ผู้ฟัง

- ต้องตั้งใจฟัง สงสัยให้ซักถาม
- ไม่มีหน้าที่แสดงความคิดเห็น

ลักษณะสาคัญ

- ไม่มีการลงคะแนนเสียง

2. การประชุมเพื่อขอความคิดเห็น
วัตถุประสงค์

- เพื่อฟังความคิดเห็นจากผู้เข้าร่วมประชุม เพื่อประธานหรือผู้เกี่ยวข้อง
จะนาไปประกอบการตัดสินใจ (ตัวอย่าง : การสัมมนา)

ลักษณะเฉพาะ

- ความเห็นของผู้เข้าร่วมประชุมไม่มีผลผูกพันต่อการตัดสินใจ
ของประธาน
- ผู้เข้าร่วมประชุมมีหน้าที่ให้ความคิดเห็น ความสามารถที่จาเป็น
คือ การพูด การฟัง และการให้เหตุผล
- ไม่มีการลงคะแนนเสียง

จุดอ่อน

- ผู้เข้าร่วมประชุมบางคนไม่ยอมพูดในที่ประชุมแต่กลับไปพูด
นอกห้องประชุม
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3. การประชุมเพื่อหาข้อตกลงร่วมกัน
วัตถุประสงค์

- เพื่อหาข้อตกลงร่วมกันซึ่งผูกพันการกระทาของผู้เข้าร่วมประชุม
(ตัวอย่าง : การเจรจาตกลง)

ลักษณะเฉพาะ

- ผู้เข้าร่วมประชุมมีส่วนได้ส่วนเสีย
- มักมีบรรยายเคร่งเครียด ต้องสร้างบรรยากาศเอง
- ความร่วมมือการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ และการใช้เหตุผลอย่าง
มีหลักเกณฑ์ เป็นเงื่อนไขสาคัญ
- เมื่อมีการโต้แย้งจนเหลือคู่แข่ง 2-3 คน แล้วอาจมีผู้ขอให้ประธาน
เป็นผู้ตัดสินใจ

ประธาน

- ต้องกาหนดประเด็นให้ชัดเจน
- วางตัวเป็นกลางอย่างเคร่งครัด
- อาจกาหนดเกณฑ์การตัดสินใจด้วยว่าควรจะทาอย่างไร

ผู้เข้าร่วมประชุม

- ถ้าคนมีส่วนได้ส่วนเสียต้องเตรียมเหตุผลที่จะสนับสนุนสิ่งที่ตนเอง
ต้องการ และขณะเดียวกันต้องใจกว้างที่จะรับฟังความคิดเห็นของ
ผู้อื่นด้วย

4. การประชุมเพื่อหาข้อยุติ หรือเพื่อแก้ปัญหา
ลักษณะสาคัญ

- ผู้เข้าร่วมประชุมมีความทัดเทียมกันในการแสดงข้อคิดเห็นเพื่อหา
ข้อยุติ หรือหาทางแก้ปัญหา

ประธาน

- ในการประชุมเพื่อหาข้อยุติร่วม ประธานต้องชี้ประเด็นหลักให้
ที่ประชุมหาข้อยุติ โดยนาเสนอข้อมูลพื้นฐานรวมทั้งประเด็นกฎหมาย
เพื่อประกอบการพิจารณา และสรุปข้อยุติร่วมจากที่ประชุม
- ในการประชุมเพื่อแก้ปัญหา ประธานต้องชี้ให้ที่ประชุมเห็นว่าปัญหา
คืออะไร ที่ต้องให้เกิดขึ้นคืออะไร ขณะนี้เบี่ยงเบนอย่างไรก่อให้เกิด
ความเสียหายอย่างไร ขอให้ที่ประชุมพิจารณาสาเหตุของปัญหา
ต่อไป ขอให้ที่ประชุมพิจารณาหนทางแก้ปัญหาซึ่งมักมีหลายๆ ทาง
ที่ประชุมควรเลือกแก้ปัญหาทางใด
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ระเบียบวาระการประชุม
ระเบียบวาระ คือ ลาดับรายงานที่กาหนดไว้เสนอที่ประชุม คาว่าระเบียบวาระจึงใช้สาหรับการ

ประชุมโดยเฉพาะ โดยหน่วยงานผู้เสนอวาระการประชุม หรือฝ่ ายเลขานุการ จะต้องสรุปเรื่องราวความเป็นมา
ของเรื่องรวมทั้งประเด็นที่จะนาเสนอ ในแต่ละวาระการประชุม เพื่ออานวยความสะดวกต่อการพิจารณาข อง
คณะกรรมการ และที่สาคัญ คือ จะเป็นฐานข้อมูลที่จะทาให้ที่ประชุมพิจารณาได้อย่างรอบคอบ ถูกต้องและ
รวดเร็ว
การจัดทาเอกสารประกอบวาระการประชุมที่ดี จะต้องกระชับ ชัดเจน และตรงประเด็นหากมีกฎ
ระเบียบ พระราชบัญญัติ หรือมติที่เกี่ยวข้อง จะต้องนาเสนอเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาด้วย โดยมีระเบียบ
วาระต่าง ๆ ดังนี้

1. วาระเสนอเพื่อทราบ
ผู้เสนอวาระนี้ส่วนใหญ่จะเป็นประธานแจ้งเรื่องต่าง ๆ ให้ที่ประชุมทราบ รวมทั้งเรื่องที่ฝ่าย
เลขานุการจัดระเบียบวาระ เพื่อแจ้งที่ประชุมทราบ ซึ่งเป็นเรื่องที่ไม่ต้องหาข้อยุติหรือการพิจารณาจากที่ประชุม
เช่น การรายงานกิจกรรม หรือผลการดาเนินงานของหน่วยงาน

2. วาระรับรองรายงานการประชุม
เป็นการรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา

3. วาระสืบเนื่อง / หรือเรื่องค้างพิจารณา
วาระนี้จะเป็นเรื่องที่ที่ประชุมได้มอบหมายให้ดาเนินการไว้ หรือให้ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมหรือเคย
พิจารณามาก่อนแล้ว แต่ยังมิได้ข้อยุติ ซึ่งจะต้องรายงานความคืบหน้าให้ที่ประชุม ทราบ ประเด็นเสนอวาระ จะ
เสนอได้ใน 2 ประเด็นคือ เพื่อทราบ หรือเพื่อพิจารณา (หากการพิจารณานั้นยังมิได้ข้อยุติ)

4. วาระเพื่อพิจารณา
เป็นเรื่องที่ต้องการให้ที่ประชุมพิจารณา เพื่อนาไปเป็นนโยบายและแนวทางในการปฏิบัติงาน
หรือเป็นไปตามอานาจหรือหน้าที่ของคณะกรรมการชุดนั้น ๆ การจัดทาเอกสารประกอบวาระนี้ ฝ่ายเลขานุการ
หรือหน่วยงานเจ้าของเรื่องผู้เสนอวาระ จะต้องศึกษาเรื่องราวให้ละเอียดและสรุปความเป็นมาของเรื่องให้ชัดเจน
และครอบคลุม เพือ่ เป็นพื้นฐานในการพิจารณาที่ถูกต้อง
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5. วาระเพื่อพิจารณาทักท้วง
เป็นเรื่องที่เป็นอานาจของคณะกรรมการชุดนั้น ๆ พิจารณา หากแต่ว่าได้แต่งตั้งคณะทางานซึ่ง
อาจเป็ น คณะกรรมการ คณะอนุ ก รรมการ หรื อ กรรมการ ไปด าเนิ น การแทน ซึ่ ง เมื่ อ คณะท างานที่ ไ ด้ รั บ
มอบหมายพิจารณาแล้ว จะต้องนาเสนอเรื่องดังกล่ าว ต่อคณะกรรมการชุดที่ มีอานาจในการพิจารณาอีกครั้ง
คณะกรรมการชุดนี้มีสิทธิที่จะเห็นด้วย หรือไม่เห็นด้วยต่อการพิจารณานั้นก็ได้ ซึ่งหากมิได้มีข้อทักท้วงประการใด
ถือว่ากรรมการชุดดังกล่าวเห็นชอบตามที่คณะทางานนาเสนอ

6. วาระอื่น ๆ
เป็นเรื่องที่ไม่ได้จัดเข้าในวาระใดวาระหนึ่ง ในการประชุมแต่ละครั้ง แต่อาจมีเรื่องเร่งด่วนจาเป็น
ทีจ่ ะต้องนาเสนอคณะกรรมการพิจารณา ก็สามารถจัดเข้าในวาระอื่น ๆ ได้

»

การเขียนจดหมายเชิญประชุม

การเขียนจดหมายเชิญประชุม อาจจะเขียนระเบียบวาระการประชุมลงไปในจดหมายเชิญประชุม
หรือแยกระเบียบวาระการประชุมอีกแผ่นต่างหากก็ได้ โดยมีวิธีการเขียน ดังนี้
- ย่อหน้าแรกจะแจ้งว่าผู้มีอานาจ เช่น ประธาน คณบดี ผู้อานวยการ ฯลฯ ต้องการนัดประชุม
เรื่องอะไร ครั้งที่เท่าไร เมื่อไร ที่ไหน
- ย่อหน้าถัดมาจะแจ้งหัวข้อประชุมหรือระเบียบวาระการประชุม
- ย่อหน้าสุดท้ายจะเชิญให้ผู้เข้าประชุมไปประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ที่กาหนด

»

วิธีการจดรายงานการประชุม

1. จดอย่างละเอียด ใช้ในการประชุมที่สาคัญ ซึ่งจาเป็นต้องบันทึกทุกถ้อยคาไว้เป็นหลักฐาน โดย
ต้องจดทุกคาพูดของผู้เข้าประชุมทุกคน หรือถ้าที่ประชุมมีการแสดงกริยา หรือการกระทาใดแทนคาพูด ก็อาจจะ
จดแจ้งกริยาหรือการกระทานั้นไว้ด้วย โดยเขียนไว้ในวงเล็บ เช่น (ที่ประชุมปรบมือ) เป็นต้น การจดลักษณะนี้
นิยมใช้เครื่องบันทึกเสียงแล้วจึงมาถอดเทปภายหลัง
2. จดอย่างย่อ จะจดเฉพาะเรื่องที่พิจารณา และย่อคาพูด เฉพาะที่เป็นประเด็นสาคัญ ที่จะนาไปสู่
มติของที่ประชุม กล่าวคือในการประชุมนั้นที่ประชุมได้พิจารณาเรื่องใดบ้าง สมาชิกผู้ใดได้อภิปรายในประเด็นที่
สาคัญอย่างไรบ้าง ผู้จดจะจดเฉพาะเนื้อความที่เป็นสาระสาคัญของการอภิปรายนั้น ในลักษณะที่ย่อคาพูดของ
สมาชิกที่อภิปรายในประเด็นสาคัญที่นาไปสู่มติของที่ประชุม ใช้ในการประชุมคณะกรรมการต่าง ๆ ที่ต้องการ
หลักฐานยืนยันว่าใครเป็นผู้พูด
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3. จดอย่างสรุป เป็นการบันทึกการประชุมที่กระชับที่สุด โดยจะจดเพียงว่าการประชุมนี้พิจารณาใน
เรื่องใดบ้างแต่ละเรื่องมีสาระสาคัญอย่างไร ที่ประชุมมีความคิดเห็นหรือข้อพิจารณาโดยรวมเป็นเช่นไร และมีมติ
อย่างไร โดยจะไม่จดคาพูดของสมาชิกในการอภิปราย เว้นแต่เป็นประเด็นที่สาคัญมากที่นาไปสู่มติของที่ประชุม

» คุณสมบัติของผูจ้ ดและจัดทารายงานการประชุมที่ดี
ผู้จดรายงานการประชุมควรมีคุณสมบัติ ดังนี้
1. มีความรู้ดี ผู้จดต้องทาการบ้านก่อนเข้าประชุม คือ ศึกษาเอกสารข้อมูลทุกระเบียบวาระอย่าง
ละเอียดก่อนการประชุมเสมอ ว่ามีประเด็นในการพิจารณาอย่างไร ข้อเท็จจริงเป็นอย่างไร มีข้อกฎหมายกาหนด
แนวทางปฏิบัติไว้เพียงใดหรือไม่ การศึกษาล่วงหน้าก่อนเข้าประชุม จะช่วยทาให้เข้าใจเรื่องได้ง่ายและรวดเร็วขึ้น
2. มีสมาธิดีตลอดการประชุม มีใจจดจ่ออยู่แต่เรื่องที่ประชุมตลอดเวลาเพราะสมาธิที่ดีจะช่วยทาให้
เกิดความเข้าใจและติดตามเรื่องที่ประชุมได้อย่างต่อเนื่อง
3. เป็นผู้ฟังที่ดี ฟังอย่างจับประเด็น รู้ประเด็น รู้เท่าทันในสิ่งที่กาลังประชุม โดยไม่หวังพึ่งเทป
บันทึกเสียง
4. มีทักษะการสรุปความ การสรุปความเป็นทักษะระดับสูงของมนุษย์ ซึ่งต้องฝึกฝน ผู้ที่สรุปความ
ได้ดีจะมีระบบการสังเคราะห์ในสมองอย่างดี แม้ผู้พูดจะพูดวกวนยืดยาว พูดออกนอกเรื่อง หรือพูดหลายประเด็น
ปะปนกัน ก็ต้องพยายามสรุปให้ตรงประเด็น อาจใช้หลัก 5W1H คือเขียนให้ช้ดเจนว่า ใคร ทาอะไร ที่ไหน เมื่อใด
และอย่างไร ผู้จดต้องพิจาณาว่าเรื่องใดสาคัญ
5. ใช้ภาษาในการเรียบเรียงได้ดี การถ่ายทอดจากภาษาพูดมาเป็นภาษาเขียนมิใช่เรื่องง่ายนัก
ผู้เขียนต้องใช้ภาษาที่เหมาะสม เป็นภาษาเขียนที่เป็นทางการ ไม่ควรใช้สานวนภาษาของผู้พูด ในรายงานการ
ประชุมไม่ควรปรากฏสานวนโวหารใด ๆ แม้ผู้พูดจะมีฝีปากดีเพียงใดก็ตาม ต้องเรียบเรียงให้เป็นภาษาสามัญที่
เรียบง่าย เข้าใจได้ทันทีทุกตัวอักษร ผู้พูดอาจพูดยาว วกไปวนมา หรือหลายเรื่องหลายประเด็นปะปนกัน ก็ต้อง
เรียบเรียงให้อ่านง่ายและตรงประเด็นตามหัวข้อนั้น ๆ บางครั้งผู้พูดใช้ภาษาอังกฤษปนภาษาไทยมาก ผู้เขียนต้อง
พยายามใช้ศัพท์ภาษาไทยแทน อาจใช้คาทับศัพท์บ้างในกรณีจาเป็นเท่านั้น หากไม่เข้าใจควรสอบถามผู้พูดหรือผู้รู้
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» เทคนิคการเขียนรายงานการประชุม
1. การจัดระเบียบความคิดก่อนลงมือเขียน การเขียนเป็นผลผลิตของการคิด ดังนั้น ก่อนจะลง
มือเขียนจึงต้องมีการจัดระเบียบความคิดให้ลงตัวเสียก่อน วิธีคิดที่เรียบง่ายที่สุดในการเขียน คือ ใช้หลัก 5W 1H
โดยตั้งคาถามกับตัวเองว่าจะเขียนเรื่องใคร (Who) ทาอะไร (What) ให้แก่ใคร ที่ไหน (Where) เมื่อไร (When)
ทาไม (Why) และอย่างไร (How)
การคิดว่าจะเขียนเรื่องอะไรนั้นเป็นการคิดเพื่อแสวงหาข้อมูลจากแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้มาใช้ใน
การเขียน ต้องใช้ข้อมูลซึ่งมีแหล่งข้อมูลสาหรับให้ค้นคว้างอ้างอิงหรืออ้างถึงอย่างเป็นทางการเสมอ ข้อมูลที่ใช้ใน
การเขีย นไม่ส ามารถกาหนดได้ด้ ว ยความคิดของผู้ เขียน บางเรื่องต้องแสวงหาข้อมูล จากหลายแหล่ งสาหรับ
นามาใช้ประกอบกัน
2. การวางเค้าโครง ประกอบด้วย 3 ส่วนสาคัญ คือ
ส่วนที่ 1 ความเป็นมา หรือสาเหตุที่ทาให้ต้องมีการประชุมพิจารณาเรื่องนั้น ๆ
ส่วนที่ 2 ความคิดเห็น หรือข้ออภิปรายต่าง ๆ ซึ่งคณะที่ประชุมได้แสดงความคิดเห็นหรือได้
อภิปรายในเรื่องดังกล่าว
ส่วนที่ 3 มติที่ประชุม ซึ่งถือเป็นส่วนสาคัญ ที่จาเป็นต้องระบุให้ชัดเจน เพื่อจะได้เป็นหลักฐาน
หรือใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติเรื่องต่าง ๆ ที่ได้ประชุม
ทั้งนี้ โครงสร้างทั้ง 3 ส่วนดังกล่าวจะต้องสอดคล้องสัมพันธ์กันอย่างเป็นหนึ่งเดียวหรืออย่างมี
เอกภาพ จากบทกล่าวนาจะต้องนาไปสู่ส่วนเนื้อหาอย่างกลมกลืน และส่วนที่เป็นบทสรุปจะต้องรับช่วงจากสอง
ส่วนข้างบนให้ไปในทิศทางเดียวกัน จึงจะเรียกได้ว่ามีความสมบูรณ์และงดงามในการเขียน
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ภาคผนวก
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บทบำทของผูท้ ำหน้ ำที่ในกำรประชุม

บทบำทของประธำน

ก่อนการประชุม

1. ร่วมกับเลขานุ การกาหนดระเบียบวาระ
2. ศึกษารายละเอียดของระเบียบวาระ
3. กาหนดแนวทาง หรือเกณฑ์ในการดาเนิ นการประชุม
(วางกลยุทธ์ในการประชุม)

ขณะประชุม

1. กล่าวเปิ ดประชุม และสร้างบรรยากาศที่ดี
2. ระบุประเด็นที่จะให้ที่ประชุมทราบ - แจ้งด้วยว่าเป็ นการ
ประชุมประเภทใด
3. กระตุน้ ให้เข้าร่วมประชุมแสดงความคิดเห็น
4. ควบคุมให้ที่ประชุมอยูใ่ นประเด็น
5. คอยสรุปประเด็น หรือมติที่ประชุม
6. กล่าวปิ ดประชุม

ภายหลังการประชุม

1. ร่วมมือกับเลขาฯ ตรวจร่างมติที่ประชุม
2. ติดตามให้มีการปฏิบตั ิตามมติที่ประชุม

คมู่ ือการเขียนรายงานการประช ุม หน้า 9

บทบำทของสมำชิ กผูเ้ ข้ำประชุม
ก่อนการประชุม

1. ศึกษาระเบียบวาระของการประชุม
2. ทาการศึกษา และเตรียมตัวประชุมตามวาระต่าง ๆ
3. เข้าประชุมตามเวลาที่นัด

ขณะประชุม

1. แสดงบทบาทให้สอดคล้องกับระเบียบวาระ และประเภท
ของการประชุม
2. ต้องรักษาบรรยากาศของที่ประชุม
3. ต้องพร้อมที่จะรับมอบหมายงานตามมติที่ประชุม
4. ต้องพร้อมที่จะยอมรับมติของที่ประชุม

ภายหลังการประชุม

1. ต้องตรวจร่างรายงานการประชุม
2. ต้องพร้อมที่จะลงมือปฏิบตั ิตามมติที่ประชุมอย่างจริงจัง
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บทบำทของเลขำนุกำร
ก่อนการประชุม

1. ร่วมกับประธานจัดระเบียบวาระ
2. เตรียมข้อมูลเพื่อแจกจ่ายล่วงหน้าให้ผูเ้ ข้าร่วมประชุม
3. เป็ นผูส้ รุปประเด็นให้ที่ประชุมพิจารณา
4. จัดเตรียมสถานที่ประชุม
5. เตือนผูเ้ ข้าประชุมก่อนถึงเวลาประชุม

ขณะประชุม

1. ดูแลความเรียบร้อยของที่ประชุม
2. ช่วยเหลือประธานในการแจ้งระเบียบวาระในการประชุม
3. เป็ นผูช้ ี้ แจงรายละเอียดประกอบระเบียบวาระ
4. ช่วยประธานทาการสรุปมติของที่ประชุม
5. จดบันทึกการประชุม

ภายหลังการประชุม

1. ร่างมติที่ประชุมเพื่อเสนอประธาน
2. ร่วมมือกับประธานเพื่อให้มีการปฏิบตั ิตามมติ
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แบบระเบียบวำระกำรประชุม

ระเบียบวาระที่

ระเบียบวาระที่
ระเบียบวาระที่
ระเบียบวาระที่
ระเบียบวาระที่
ระเบียบวาระที่

ระเบียบวาระการประชุม…………………
ครั้งที่………../………
วันที่…………………….เวลา……………………
ณ…………………………….
……………………………………………………………………………….
1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ
1.1 เรื่องที่ประธานแจ้ง
1.2 เรื่องที่เลขานุ การแจ้ง
2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม
3 เรื่องสืบเนื่อง / เรือ่ งค้างพิจารณา
3.1 ชื่อเรื่อง……………….
4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
4.1 ชื่อเรื่อง……………….
5 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาทักท้วง
5.1 ชื่อเรื่อง……………….
6 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)
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แบบกำรจัดทำเอกสำรประกอบกำรประชุมวำระเพื่อทรำบ

ระเบียบวาระที…่ ………………
การประชุมคณะกรรมการ…………………………………….
ครั้งที่………../………
วันที…่ ……………………..
ณ ห้องประชุม…………………………….
เรื่อง…………………………………………………….
…………………………………………………………
เรื่องเสนอเพื่อทราบ
สรุปเรื่อง
(ให้สรุปความเป็ นมาของเรื่องที่จะนาเสนอให้ที่ประชุมทราบ)
ประเด็นเสนอเพื่อทราบ
(สรุปประเด็นว่าเสนอให้ทราบเรื่องอะไร)
มติ
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แบบกำรจัดทำเอกสำรประกอบกำรประชุมวำระเพื่อพิ จำรณำ

ระเบียบวาระที…่ ………………
การประชุมคณะกรรมการ…………………………………….
ครั้งที่………../………
วันที…่ ……………………..
ณ ห้องประชุม…………………………….
เรื่อง…………………………………………………….
.................................................
เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
สรุปเรื่อง
(ให้สรุปความเป็ นมาของเรื่องที่จะนาเสนอโดยย่อหรือเฉพาะประเด็นสาคัญ รวมทั้ง
กฎระเบียบ ข้อกฎหมาย มติที่ประชุม (หากมี) เพื่อประกอบการพิจารณาด้วย)
ประเด็นเสนอเพื่อพิจารณา
(สรุปประเด็นว่าเสนอให้พจิ ารณาเรื่องอะไร หากมีประเด็นพิจารณาหลายข้อให้แยก
เป็ นข้อ ๆ)
มติ
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แบบกำรจัดทำเอกสำรประกอบกำรประชุมวำระเพื่อทักท้วง

ระเบียบวาระที…่ ………………
การประชุมคณะกรรมการ…………………………………….
ครั้งที่………../………
วันที…่ ……………………..
ณ ห้องประชุม…………………………….
เรื่อง…………………………………………………….
-------------------------------------เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา/ทักท้วง
สรุปเรื่อง
(ให้สรุปความเป็ นมาของเรื่องที่จะนาเสนอโดยย่อหรือประเด็นว่าได้ผ่านการพิจารณา
มาอย่างไรบ้าง)

ประเด็นเสนอเพื่อพิจารณา
(สรุปประเด็นว่าเสนอให้พจิ ารณาเรื่องอะไร หากมีประเด็นพิจารณาหลายข้อให้แยก
เป็ นข้อ ๆ)

มติ
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แบบรำยงำนกำรประชุม
( 1) รายงานการประชุม……………………………
(2) ครั้งที่………/………….
(3) เมื่อ………. (วันที)่ ………………….เวลา……………….
(4) ณ……………. (สถานที่)………………………
………………………………………………………………
(5) ผูม้ าประชุม
(6) ผูไ้ ม่มาประชุม (ถ้ามี)
(7) ผูเ้ ข้าร่วมประชุม (ถ้ามี)
(8) เริ่ม หรือเปิ ดประชุมเวลา
(9) (ข้อความ)
(9.1) เรื่องแจ้งเพื่อทราบ
(9.2) เรื่องรับรองรายงานการประชุม
(9.3) เรื่องสืบเนื่อง / หรือเรื่องค้างพิจารณา
(9.4) เรื่องเพื่อพิจารณา
(9.5) เรื่องเพือ่ พิจารณา/ทักท้วง
(9.6) เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)
(10) เลิกหรือปิ ดประชุมเวลา

(…………………………………….)
(11) ผูจ้ ดรายงานการประชุม
(……………………………………)
(12) ผูต้ รวจรายงานการประชุม (ถ้ามี)
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คำอธิ บำยรำยงำนกำรประชุม

1. รายงานการประชุม
2. ครั้งที่
3. เมื่อ
4. ณ
5. ผูม้ าประชุม

6. ผูไ้ ม่มาประชุม (ถ้ามี)

7. ผูเ้ ข้าร่วมประชุม (ถ้ามี)
8. เริ่มหรือเปิ ดประชุมเวลา
9. ข้อความ
10. เลิกหรือปิ ดประชุมเวลา
11. ผูจ้ ดรายงานการประชุม
12. ผูต้ รวจรายงานการประชุม

ให้ลงชื่อการประชุม
ให้ลงครั้งที่ประชุมเป็ นรายปี
ให้ลงวันที่ เดือน ปี และเวลา ที่ประชุม
ให้ลงสถานที่ประชุม
ให้ลงชื่อและหรือตาแหน่ งของผูท้ ี่ได้รบั แต่งตั้ง
เป็ นคณะที่ประชุม ซึ่งมาประชุม ในกรณีที่
ผูม้ าประชุมแทน และลงว่ามาประชุมแทนผูใ้ ด
หรือตาแหน่ งใด
ให้ลงชื่อและหรือตาแหน่ งของผูไ้ ด้แต่งตั้ง
เป็ นคณะที่ประชุม ซึ่งมิได้มาประชุม พร้อมทั้ง
เหตุผล (ถ้ามี)
ให้ลงชื่อและหรือตาแหน่ งของผูไ้ ด้แต่งตั้ง
เป็ นคณะที่ประชุม ซึ่งได้เข้าร่วมประชุม (ถ้ามี)
ให้ลงเวลาที่เริ่มหรือเปิ ดประชุม
ให้บนั ทึกเริ่มตั้งแต่ประธานกล่าวเปิ ดประชุม
เรื่องที่ประชุม มติ หรือข้อสรุป ตามลาดับ
ให้ลงเวลาที่เลิกหรือปิ ดประชุม
ให้ลงชื่อผูจ้ ดรายงานการประชุม และตาแหน่ ง
ที่ได้รบั แต่งตั้งหรือผูแ้ ทน
ให้ลงชื่อผูต้ รวจรายงานการประชุม
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