
 
 

 

 

 

 

คูมือมาตรฐานการปฏิบัติงาน 

(Standard Operating Procedure) 

 

 

 

กระบวนการ งานประชุมคณะกรรมการอํานวยการจัดการศึกษา 

 

 

 

 

งานบริหารงานทัว่ไป  สํานกัสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
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คํานํา 

 การประชุมเปนภารกิจทีส่ําคัญอยางหน่ึง ของหนวยงาน เน่ืองจากเปนแหลงระดมความคิดในการวางแผน 

วางนโยบาย ตลอดจนแนวปฏิบัติงาน หรือระดมความคิด เพื่อใหการปฏิบัติงานของกจิกรรมใดกจิกรรมหน่ึงสําเรจ็ผล

ตามเปาหมาย ฉะน้ันการจัดการประชุม และการเขียนรายงานการประชุมทีก่ระชับรัดกุม จะสนองใหเกิดผลสัมฤทธ์ิใน

การประชุมตามความมุงหมายของหนวยงานทีจ่ัดการประชุม 

    คูมือมาตรฐานการปฏิบั ติงาน (Standard Operating Procedure) งานจัดประชุมคณะกรรมการ

อํานวยการจัดการศึกษา  จัดทําข้ึนเพื่อใหบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครไดรับความรูความเขาใจเกี่ยวกับ

ข้ันตอนในการประชุมต้ังแตเริ่มแรกจนเสร็จสิ้นกระบวนการ  และใชเปนเอกสารอางในการทํางาน 

 งานบริหารงานทั่วไป  สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน หวังเปนอยางย่ิงวาคูมือมาตรฐานการ

ปฏิบัติงานฉบับน้ี จะเปนประโยชนแกบุคลากรและผูที่เกี่ยวของ เพื่อกอใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการ

ปฏิบัติงาน และสามารถบูรณาการความรูที่ไดรับกับการปฏิบัติงานจริง เพื่อลดความผิดพลาดในกระบวนการดําเนินงาน

ที่จะเกิดข้ึนในการปฏิบัติงาน หากมีขอบกพรองประการใด ตองขออภัยไว ณ ที่น้ีดวย 

 

งานบรหิารงานทั่วไป 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

สารบัญ 

หนา 

คํานํา           ก 

สารบัญ           ข 

 วัตถุประสงคของการจัดทํามาตรฐานการปฏิบัติงาน       1 

 ผูรบัผิดชอบ/หนาที่ความรับผิดชอบ         1 

 ขอบเขตของกระบวนการปฏิบัติงาน                                                                        1 

 ลูกคาของกระบวนการปฏิบัติงาน       2 

 ความตองการของลูกคา       2 

 คําจํากัดความ                    2 

 เอกสารทีเ่กี่ยวของ          2 

 ข้ันตอนการปฏิบัติงานประชุม          3 

 ตารางมอบหมายงานทีม่ีคุณภาพ          5 

 กระบวนการปฏิบัติงานประชุม          6 

 ภาคผนวก 

            คูมือการจัดประชุม                           7 

            การเขียนรายงานการประชุม                  25 

            ตัวอยางหนังสือเชิญประชุม        40 

 ตัวอยางปกเอกสารประกอบการประชุม       45 



 

 

1.วัตถุประสงค 

 1.1.  เพื่อใหเกิดความชัดเจนในการปฏิบัติงานตามข้ันตอนทีก่ําหนดไว 

 1.2.  เพื่อเปนแนวทางใหกบัผูทีเ่กี่ยวของ 

 1.3   เพื่อลดรอบกระบวนการปฏิบัติงาน 

 

2. ผูรับผิดชอบ/หนาท่ีความรับผิดชอบ 

 นางสาวมุกดา  เอี่ยมแสง ตําแหนง เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป  สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน 

 หนาที่ความรบัผิดชอบหลัก จัดประชุม  งานจายพสัดุ 

 กิจกรรมสนับสนุนที่สําคัญ    - 

 ประเด็นทาทายที่สําคัญของงาน  ถูกตอง ครบถวน ทันเวลา ประทบัใจ 

 

3. ขอบเขตของกระบวนการ 

 ขอบเขตของกระบวนการปฏิบัติงาน งานประชุมอํานวยการจัดการศึกษา มีดังน้ี 

ขั้นตอน รายการปฏบิตั ิ ระยะเวลา หมายเหต ุ

1.การวางแผนและเตรียมการกอน

การประชุม 

1. หารือกับเลขานุการเพ่ือกําหนดวันประชุม 

2. ตรวจสอบเวลาผูเขาประชุมเบ้ืองตน 

3. จองหองประชุม รวมทั้งเคร่ืองดื่มและอาหารวาง 

4. เชิญประชุมโดยการทําหนังสือเชิญประชุม 

5. จัดเตรียมใบลงนามเขารวมประชุม 

ลวงหนา 1 ป 

กอนการประชุม 1 วัน 

กอนการประชุม 1 วัน 

กอนการประชุม 3 สัปดาห 

กอนการประชุม 1 วัน 

 

2.การวางแผนและเตรียมเนื้อหา

การประชุม 

1. สอบถามเร่ืองจากคณะ/สํานัก เพ่ือนําเขาวาระการประชุม 

2. รวบรวมเนื้อหาตามวาระและเอกสารประชุมการประชุมตางๆ    

   ที่เก่ียวของ เชน ระเบียบ ขอบังคับ มต ิ

3. นําเนื้อหาลงตามวาระ 

กอนการประชุม 1 สัปดาห 

กอนการประชมุ 1 สัปดาห 

 

กอนการประชุม 1 สัปดาห 

 

3.การดําเนินการประชุมหรือขณะ

ประชุม 

1. การตรวจสอบความพรอมกอนการประชุม เชน หองประชุม   

   อุปกรณ  โสตฯ การตดิตั้งปายชื่อ  เคร่ืองบันทึกการประชุม 

   อาหารและเคร่ืองดื่ม 

2. เตรียมขอมูลสําหรับบันทึกการประชุม 

3. บันทึกการประชุมตามประเด็นและเนื้อหา 

4. สรุปการประชุม 

กอนการประชุม 1 วัน 

 

 

 

 

 



 

 

ขั้นตอน รายการปฏบิตั ิ ระยะเวลา หมายเหต ุ

4.การจัดทํารายงานการประชุม 1. นําไฟลบันทึกการประชุมปรับแกไขเพ่ือทําเปนรายงานการ 

   ประชุม 

2. เผยแพรมติยอการประชุมที่ยังไมรับรอง 

3. สงใหคณะกรรมการฯ ตรวจสอบรายงานการประชุม 

4. ปรับแกไขรายงานการประชุมตามที่คณะกรรมการรับแกไข      

   และนําเสนอใหอธิการบดีลงนามรับรองเมื่อรับรองรายงาน 

   การประชุมแลว ในการประชุมคร้ังตอไป 

4. เผยแพรรายงานการประชุม/มติการประชุมใน website 

ภายใน 1 สัปดาห 

 

หลังการประชุม 3 วัน 

หลังประชุม 1 สัปดาห 

 

 

4. ลูกคาของกระบวนการปฏิบัติงาน 

 คณะกรรมการอํานวยการจัดการศึกษา 

5. ความตองการของลูกคา 

 มีความพรอม  ความถูกตอง  ครบถวน ทันเวลา  ประทับใจ  และบรรลุวัตถุประสงคของการประชุม 

6.คําจํากัดความ 

 มหาวิทยาลัย หมายถึง  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 

 อธิการบดี    หมายถึง   อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 

 กรรมการ    หมายถึง   กรรมการคณะกรรมการอํานวยการจัดการศึกษา ประกอบดวย 

                             รองอธิการบดี  ผูชวยอธิการบดี  คณบดีทุกคณะ/วิทยาลัย  ผูอํานวยการ 

                             สํานักทุกสํานัก  รองผูอํานวยการสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน 

 

7. เอกสารท่ีเก่ียวของ 

 -   เอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการอํานวยการจดัการศึกษา 

     คูมือการจัดประชุม 

                การเขียนรายงานการประชุม 

                ตัวอยางหนังสอืเชิญประชุม 

                ตัวอยางปกเอกสารประกอบการประชุม 
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8.ขั้นตอนการปฏิบัติงานประชุม 

ขั้นตอน สงเสริมวิชาการ 
คณะ/

สํานัก 

สํานักงาน

อธิการบดี 

สํานักวทิยบริการ

และเทคโนโลยี

สารสนเทศ 
วิธีปฏิบัติ ตัวชี้วัด เปาหมาย ผูรับผดิชอบ 

1.การวางแผนและ

เตรียมการกอนการ

ประชุม 

 

   บันทึกเชิญประชุม/

อาหารวาง/จนท.โสต 

 

 

บันทึกเชิญประชุม/ 

อาหารวาง/จนท.โสต 

1. หารือกับเลขานุการเพ่ือกําหนดวันประชุม 

2. ตรวจสอบเวลาผูเขาประชุมเบ้ืองตน 

3. จองหองประชุม รวมทั้งเคร่ืองดื่มและอาหารวาง 

4. เชิญประชุมโดยการทําหนังสือเชิญประชุม 

5. จัดเตรียมใบลงนามเขารวมประชุม 

หนังสือเชญิประชุม/หองประชุม/

อาหารวางครบถวน 
100% ฝายเลขานุการ 

2.การวางแผนและ

เตรียมเนื้อหาการ

ประชุม 

 

 

ทําเลมการประชุม 

 

   1. สอบถามเร่ืองจากคณะ/สํานัก เพ่ือนําเขาวาระการประชุม 

2. รวบรวมเนื้อหาตามวาระและเอกสารประชุมการประชุมตางๆ   

ที่เก่ียวของ เชน ระเบียบ ขอบังคับ มต ิ

3. นําเนื้อหาลงตามวาระ 

เนื้อหาท่ีเขาวาระการประชุม 100% ฝายเลขานุการ 

3.การดําเนินการ

ประชุมหรือขณะประชุม 

 

เอกสารประกอบการ

ประชุม 

   1. การตรวจสอบความพรอมกอนการประชุม เชน หองประชุม  

อุปกรณ  โสตฯ การติดตั้งปายชื่อ  เคร่ืองบันทึกการประชุม  อาหาร

และเคร่ืองดื่ม 

2. เตรียมขอมูลสําหรับบันทึกการประชุม 

3. บันทึกการประชุมตามประเด็นและเนื้อหา 

4. สรุปการประชุม 

เอกสารประกอบการประชุม

ครบถวนถูกตองการประชุมเปนไป

ตามท่ีกําหนด 

100% ฝายเลขานุการ 

4.การจัดทํารายงานการ

ประชุม 

 

 

 
    สรปุการประชุม 

 

 

 

รับรอง

รายงานการ

ประชุม 

  1. นําไฟลบันทึกการประชุมปรับแกไขเพ่ือทําเปนรายงานการ

ประชุม 

2. สงใหคณะกรรมการฯ ตรวจสอบรายงานการประชุม 

3. ปรับแกไขรายงานการประชุมตามที่คณะกรรมการรับแกไขและ

นําเสนอใหอธิการบดีลงนามรับรองเมื่อรับรองรายงานการประชุม

แลว ในการประชุมคร้ังตอไป 

4. เผยแพรรายงานการประชุม/มติการประชุมใน website 

 100% คณะกรรมการ 

ฝายเลขานุการ 

5. ตรวจสอบและ

ปรับปรุง 

 

สิ้นสุด 
   1.ลงบันทึกการนัดหมายการประชุมคร้ังตอไป  100% ฝายเลขานุการ 
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8.ขั้นตอนการปฏิบัติงานประชุม 

ลําดับท่ี ผังกระบวนการ รายละเอียดงาน มาตรฐานคุณภาพงาน ผูรับผิดชอบ ระยะเวลา

ดําเนินการ 

เอกสารที่เกี่ยวของ 

    เริ่มตน      

1.  

กอนการประชุม 

1. หารือกับเลขานุการเพ่ือกําหนด 

วันประชุม 

2. ตรวจสอบเวลาผูเขาประชุมเบ้ืองตน 

3. จองหองประชุม รวมทั้งเคร่ืองดื่มและอาหาร

วาง 

4. เชิญประชุมโดยการทําหนังสือเชิญประชุม 

5. จัดเตรียมใบลงนามเขารวมประชุม                 

6. สอบถามเร่ืองจากคณะ/สํานัก เพ่ือนําเขาวาระ

การประชุม 

7. รวบรวมเนื้อหาตามวาระและเอกสารประชุม

การประชุมตางๆ   ที่เก่ียวของ เชน ระเบียบ 

ขอบังคับ มติ 

8. นําเนื้อหาลงตามวาระ 

ความถูกตองรอยละ 100 น.ส.มุกดา  เอ่ียมแสง 

วาที่รอยหญิงนิศานาท    

ศรีด ี

5  วัน หนังสือเชิญประชุม 

หนังสือขออาหารวาง 

หนังสือขอเจาหนาที่

โสตทัศนูปกรณ 

วาระการประชุม 

 

2. 

 

วันประชุม 

1. การตรวจสอบความพรอมกอนการประชุม 

เชน หองประชุม  อุปกรณ  โสตฯ การตดิตัง้ปาย

ชื่อ  เคร่ืองบันทึกการประชุม  อาหารและ

เคร่ืองดื่ม 

2. เตรียมขอมูลสําหรับบันทึกการประชุม 

3. บันทึกการประชุมตามประเด็นและเนื้อหา 

4. สรุปการประชุม 

 

ความถูกตองรอยละ 100 

 

น.ส.มุกดา  เอ่ียมแสง 

วาที่รอยหญิงนิศานาท      

ศรีด ี

 

4 ชั่วโมง/วาระ

การประชุม 

เอกสารประกอบการ

ประชุม 

 



 

 

8.ขั้นตอนการปฏิบัติงานประชุม (ตอ) 

ลําดับท่ี ผังกระบวนการ รายละเอียดงาน มาตรฐานคุณภาพงาน ผูรับผิดชอบ ระยะเวลา

ดําเนินการ 

เอกสารท่ีเก่ียวของ 

 1      

3.  

หลงัการประชุม 

1. นําไฟลบันทึกการประชุม

ปรับแกไขเพ่ือทําเปนรายงานการ

ประชุม 

2. เผยแพรมติยอการประชุมที่ยัง

ไมรับรอง 

3. สงใหคณะกรรมการฯ 

ตรวจสอบรายงานการประชุม 

4. ปรับแกไขรายงานการประชุม

ตามทีค่ณะกรรมการรับแกไข

และนําเสนอใหอธิการบดีลงนาม

รับรองเมื่อรับรองรายงานการ

ประชุมแลว ในการประชุมคร้ัง

ตอไป 

4. เผยแพรรายงานการประชุม/

มติการประชุมใน website 
5. ลงบันทึกนัดหมายการประชุม

คร้ังตอไป 

ความถูกตองรอยละ 100 น.ส.มุกดา  เอ่ียมแสง 

วาที่รอยหญิงนิศานาท    

ใจ ศรีด ี

 

3 วันหลังการประชุม มติการประชุม 

รายงานการประชุม 

 . 

สิ้นสุด 

 

     



 

 

 


