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คํานาํ 

 

 คูมอืปฏิบัตงิานนัน้ เปรยีบไดกับแผนที่ในการปฏบิัตงิาน ที่บงบอกถงึจุดเริม่ตนของ

กระบวนการปฏบิัต ิไปจนถึงจุดสิ้นสุด ซึ่งประกอบไปดวยขัน้ตอนที่ลําดับความสําคัญทั้งกอน-

หลัง รายละเอยีดของกระบวนการ การควบคุม รวมทั้งระยะเวลาที่ใชในการปฏบิัต ิโดยคูมอื

ปฏบิัตงิานนัน้ หากเกี่ยวของกับหลายบุคคล อาจกอใหเกดิการเปลี่ยนแปลงได จึงควรที่มกีาร

จัดทําคูมอืซึ่งถอืเปนแนวทางในการปฏบิัตงิาน เพื่อใหทุกฝายที่เกี่ยวของปฏบิัตไิปในทศิทาง

เดยีวกัน จากความสําคัญดังกลาว คูมอืปฏบิัตงิานจงึถือเปนสวนสําคัญ ที่มสีวนในการพัฒนา

งาน กระบวนการปฏบิัติตาง ๆ ซึ่งเกดิจากประสบการณในการปฏบิตั ิ  

แนวทางการปฏบิัตกิารประชุม เลมนี้ มเีนื้อหาเกี่ยวของกับการประชุมคณะกรรมการ

สภาวิชาการ และคณะอนุกรรมการฝายวิชาการ สภามหาวทิยาลัย เปนแนวปฏบิัตเิบื้องตนใน

การประสานงานประชุม ผูจัดทําหวังเปนอยางยิ่งวาแนวปฏบิัตดิังกลาว จะเปนประโยชนในการ

ดําเนนิงาน ใหสามารถปฏบิัตงิานประชุมไดสําเร็จลุลวง ตามวัตถุประสงคของการประชุมทัง้ตัง้

ไว 
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บทที่ 1 

บทนํา 

 

ความเปนมาและความหมาย 

 การปฏบิัตงิานไมวาในองคกรหรอืหนวยงานใด จําเปนตองมคีวามเกี่ยวของกับการ

ประชุมอยางหลกีเลี่ยงไมได ไมวาจะเปนการประชุมในรูปแบบเปนทางการและไมเปนทางการ ใน

การประชุมแตละครั้งนัน้จําเปนอยางยิ่งที่จะตองมผูีเกี่ยวของมากมาย ไมวาจะเปนบุคลากรใน

หนวยงาน รวมไปถงึผูทรงคุณวฒุจิากหนวยงานตาง ๆ ภายนอก มารวมกันเสนอแนวคดิ 

แนวทางแกปญหา การตัดสินใจในประเด็นใดประเด็นหนึ่งอยางรอบครอบ มวีัตถุประสงค มี

ระเบยีบวธิปีฏบิัตติามหลักการ และไดรับการสนับสนุนจากผูเกี่ยวของ เพื่อใหเกดิความรวมมอื

รวมใจและทํางานรวมกันไดโดยมีเปาหมายที่เขาใจตรงกัน 

 ปจจุบันมกีารใหนยิามของการประชุมไวหลากหลาย พอจะสรุปไดดังนี้  การประชุม คอื

การรวมตัวกันของบุคคลกลุมหนึ่ง เพื่อพิจารณา แลกเปลี่ยน ระดมความคดิ แสดงความคดิเห็น 

หาขอยุติ ใหเปนไปตามวัตถุประสงคที่ตัง้ไว  จากความหมายดังกลาวจึงถอืวาการประชุมเปน

กลไกที่สําคัญอยางหนึ่งในกระบวนการบริหารงาน ในฐานะผูเขารวมประชุม หลายทานอาจเกดิ

ความเบื่อหนายเมื่อตองเขารวมการประชุมที่มวีาระการพจิารณาที่ยาวนาน หรอืหาขอยุตไิมไดใน

บางประเด็น แตถงึอยางไรก็ตามในการทํางานนัน้ไมวาในระดับใด ก็ไมสามารถหลกีเลี่ยงการเขา

รวมการประชุมอยางใดอยางหนึ่งได  เราไมควรมอบขางความสําคัญของการประชุม เมื่อใดที่ได

มกีารนัดหมายการประชุม เราควรบริหารเวลาการประชุม รวมทัง้ผูเขารวมประชุมในแตละครั้ง

ใหไดผลลัพธคุมคากับเวลาและงบประมาณที่เสยีไป 
 

วัตถุประสงคของการจัดประชุม 

 1. เพื่อช้ีแจง และสรางความเขาใจรวมกันระหวางผูรวมประชุม 

 2. เพื่อแลกเปลี่ยนความคดิเห็น และรับฟงขอคดิเห็นที่หลากหลาย 

 3.เพื่อกําหนดแนวทางในการดําเนนิงาน รวมกันหาแนวทางแกไขปญหารวมงาน 
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ประโยชนของการประชุม 

 1.ชวยใหเกดิความรวมมอืรวมใจทางความคดิ ในการพจิารณาและตัดสนิใจในประเด็น

ตาง ๆ อยางรอบคอบ 

 2.ชวยเปนสื่อกลางในการถายทอดนโยบาย ขาวสารตาง ๆ ไปถงึผูเกี่ยวของไดอยาง

รวดเร็ว 

 3.ชวยใหเกดิการพัฒนางานในรูปแบบตาง ๆ โดยผานการคดิและตัดสนิใจจากที่ประชุม 

 4.ชวยเปนกลไกในการทําใหไดขอมูล แนวคดิที่หลากหลายและมขีอยุตสิามารถนําไป

ปฏบิัตไิด 

 

ของเขตของการประชุม 

 ในการจัดทําคูมือการปฏบิัติงานประชุมที่จะกลาวถึงนี้ ครอบคุลมการบวนการ ขัน้ตอน

การดําเนนิการประชุมของคณะกรรมการดานวชิาการชุดตาง ๆ ที่แตงตั้งโดยสภามหาวทิยาลัย

ราชภัฏนครสวรรค  ซึ่งในที่นี้จะกลาวถึงคณะกรรมการ จํานวน 2 ชุดดวยกันดังนี้ 

 1.คณะอนุกรรมการฝายวิชาการ สภามหาวทิยาลัยราชภัฏนครสวรรค 

 2.คณะกรรมการสภาวชิาการ 

 โดยคณะกรรมการในแตละชุด ประกอบดวยตัวแทนจากหนวยงานตาง ๆ ภายใน

มหาวทิยาลัย และผูทรงคุณวุฒจิากหนวยงานภายนอก 

 

นิยามศัพท 

 อนุกรรมการฝายวิชาการ  หมายถงึ  คณะบุคคลที่จัดจั้งขึ้นตามคําสั่งสภามหาวทิยาลัย

ราชภัฏนครสวรรค ประกอบดวยผูทรงคุณวุฒจิากสภามหาวทิยาลัย และผูบรหิารจากสํานัก

สงเสรมิวชิาการและงานทะเบยีน  ปฏบิัตหินาที่พจิารณา เสนอ กลั่นกรองงานดานวชิาการ กอน

เสนอสภามหาวทิยาลัย 
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 สภาวิชาการ  หมายถึง  คณะบุคคลที่จัดตัง้ขึ้นตามมาตรา 18 (14) แหงพระราชบัญญัติ

มหาวทิยาลัยราชภัฏ  พ.ศ.2547  และขอบังคับมหาวทิยาลัยราชภัฏนครสวรรค วาดวย

คุณสมบัต ิหลักเกณฑและวิธไีดมาซึ่งคณะกรรมการสภาวชิาการ พ.ศ.2548  
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บทท่ี 2 

โครงสรางและบทบาทหนาท่ี 

 

จากพันธกิจและภารกิจของมหาวิทยาลัย ในการจัดการศึกษาวิชาการและวิชาชีพช้ันสูง 

จําเปนอยางยิ่งที่มหาวิทยาลัย จะตองมีการดําเนินงานดานวิชาการตาง ๆใหมีคุณภาพและเปนที่

ยอมรับทั้งในระดับทองถิ่น ภูมิภาค พัฒนางานดานวิชาการอยางตอเนื่อง และเพื่อใหเกิดการ

พัฒนาดังกลาว มหาวิทยาลัย ไดมีการจัดแตงตั้งคณะบุคคลที่มีความเช่ียวชาญ เปนที่ยอมรับ

จากภายในมหาวิทยาลัย และผูทรงคุณวุฒิภายนอก เขารวมเปนคณะกรรมการซึ่งมีหนาที่ โดยมี

การดําเนนิงานรวมกับคณะกรรมการชุดตาง ๆ ดังนี้ 

1.คณะกรรมการสภาวชิาการมหาวทิยาลัยราชภัฏนครสวรรค 

2.คณะอนุกรรมการฝายวชิาการ สภามหาวทิยาลัยราชภัฏนครสวรรค 

 โดยในที่นี้จะขออธบิายถงึโครงสราง ภารหนาที่และการปฏบิัตงิานของคณะกรรมการแต

ละชุดดังตอไปนี้ 

1.คณะกรรมการสภาวชิาการมหาวทิยาลัยราชภัฏนครสวรรค 

 คณะกรรมการสภาวชิาการ มหาวทิยาลัยราชภัฏนครสวรรค คอื คณะผูทรงคุณวุฒ ิที่

จัดตัง้ขึ้นตามมาตรา 18 (14)  แหงพระราชบัญญัติมหาวทิยาลัยราชภัฏ  พ.ศ.2547 และขอบังคับ

มหาวทิยาลัยราชภัฏนครสวรรค วาดวยคุณสมบตั ิหลักเกณฑและวธิไีดมาซึ่งคณะกรรมการสภา

วชิาการ พ.ศ.2548 ประกอบดวยผูทรงคุณวุฒจิากหนวยงานภายนอกและตัวแทนจากคณะ ที่มี

คุณสมบัตเิปนไปตามขอบังคับมหาวทิยาลัยราชภัฏนครสวรรค วาดวยคุณสมบัต ิหลักเกณฑ 

และวธิกีารไดมาซึ่งคณะกรรมการสภาวิชาการ พ.ศ.2548  ดังนี้ 

1. อธกิารบด ีเปนประธานโดยตําแหนง 

2. กรรมการสภาวิชาการที่คณาจารยประจําเลือกจากผูบริหาร หรือคณาจารยประจํา

คณะ คณะละหนึ่งคน 

3. กรรมการสภาวิชาการซึ่งแตงตั้งจากผูทรงคุณวุฒิ จากบุคคลภายนอกมีจํานวน

เทากับบุคคลตามขอ 2 
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4. ใหสภาวชิาการแตงตัง้รองอธกิารบดคีนหนึ่งเปนกรรมการและเลขานุการสภาวิชาการ

โดยคําแนะนําของอธกิารบด ี

บทบาทหนาท่ีของคณะกรรมการสภาวชิาการ 

 ตามขอบังคับมหาวทิยาลัยราชภัฏนครสวรรค วาดวยคุณสมบัติ หลักเกณฑและวิธีไดมา

ซึ่งคณะกรรมการสภาวชิาการ พ.ศ.2548 นัน้ ไดมกีารกําหนดอํานาจหนาที่ความรับผิดชอบ ของ

คณะกรรมการสภาวชิาการไวในประเด็นหลัก ๆ ดังนี้ 

 1. พจิารณาเสนอวสิัยทัศน กําหนดนโยบายวิชาการ และหลักสูตรการเรียนการสอนและ

การวัดผลประเมนิผลการศกึษาใหสอดคลองกับวัตถุประสงคและภารหนาที่ของมหาวทิยาลัย 

 2. พิจารณาเสนอดําเนินการเกี่ยวกับการวิจัยการสอน การประเมินผลการสอนและการ

ประกันคุณภาพการศกึษา 

 3. พิจารณาเสนอใหปริญญา ประกาศนียบัตรบัณฑิตช้ันสูง ประกาศนียบัตรบัณฑิต 

อนุปรญิญา และประกาศนยีบัตร 

 4. พจิารณาเสนอจัดตั้ง การรวม และการยุบเลิก คณะ สถาบัน สํานัก สวนราชการหรือ

หนวยงานที่เรียกช่ืออยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทาคณะ รวมทั้งการเสนอแบงสวนราชการหรือสวน

งานภายในหนวยงานดังกลาว 

 5. พจิารณาเสนอรับสถาบันวชิาการช้ันสูงหรอืสถาบันวจัิยอื่นเขาสมทบในมหาวทิยาลัย 

 6. พิจารณาใหความเห็นเกี่ยวกับการแตงตั้งและถอดถอนศาสตราจารย รอง

ศาสตราจารย และผูชวยศาสตราจารย 

 7. พิจารณาใหความเห็นเกี่ยวกับการแตงตั้งและถอดถอนศาสตราจารยพิ เศษ 

ศาสตราจารยเกยีรตคิุณ รองศาสตราจารยพเิศษ ผูชวยศาสตราจารยพเิศษ และอาจารยพเิศษ 

 8. แสวงหาวิธีการที่จะทําใหการศึกษา การวิจัย การบริการวิชาการแกสังคม การ

ปรับปรุงถายทอดและพัฒนาเทคโนโลยี การทะนุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม การพัฒนาทองถิ่น 

การผลติและสงเสรมิวทิยฐานครู การอนุรักษสิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาตใิหเจรญิยิ่งขึ้น 

 9.เสนอแนะแนวทางการประสานงาน การระดมสรรพกําลังเพื่อการพัฒนาทองถิ่น การ

ทําขอตกลงระหวางมหาวทิยาลัยในความรวมมอืทางวิชาการ ประสานการใชบุคลากร ทรัพยากร 

และความชํานาญรวมกันในการปฏบิัตหินาที่ของมหาวทิยาลัยเพื่อการพัฒนาทองถิ่น 
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 10. พิจารณาใหความเห็นตอสภามหาวิทยาลัยเกี่ยวกับงานดานวิชาการของ

มหาวทิยาลัย 

 11. เสนอความเห็นเกี่ยวกับการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานดานวิชาการของ

มหาวทิยาลัย 

 12.ใหคําปรึกษาแกอธิการบดีและปฏิบัติหนาที่อื่นตามที่สภาวิชาการ หรืออธิการบดี

มอบหมาย 

 13. แตงตั้งคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ หรือบุคคลใดบุคคลหนึ่ง  เพื่อกระทําการ

ใด ๆ อันอยูในอํานาจและหนาที่ของสภาวชิาการ 

 

 

 



โครงสรางการบริหารงานสภาวชิาการ 

 

 

 

สภามหาวทิยาลยั 

หน่วยงานบริหารและธุรการ 

• สาํนกังานอธิการบดี 

o กองกลาง 

o กองนโยบายและแผน 

o กองพฒันานกัศึกษา 

หน่วยงานด้านวชิาการ (คณะ) 

• คณะครุศาสตร์  สาํนกังานคณบดี 

 ภาควชิาเทคนิคการศึกษา   ภาควชิาหลกัสูตรและการสอน 

• คณะเทคโนโลยกีารเกษตรและเทคโนโลยอุีตสาหกรรม 

 สาํนกังานคณบดี   ภาควชิาเทคโนโลยกีารเกษตร 

 ภาควชิาเทคโนโลยอุีตสาหกรรม  ศูนยว์จิยัและพฒันาเทคโนโลย ี

• คณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ 

 สาํนกังานคณบดี      ศูนยภ์าษา 

• คณะวทิยาการจดัการ 

 สาํนกังานคณบดี      ภาควชิาบริหารธุรกิจ   

 ภาควชิานิเทศศาสตร์และอุตสาหกรรมบริการ 

• คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

        

     

หน่วยงานสนับสนุนด้านวชิาการและบริการวชิาการ 

• สถาบนัวจิยัและพฒันา  

        สาํนกังานผูอ้าํนวยการ   

• สาํนกัวทิยบริการและเทคโนโลยสีารสนเทศ 

        สาํนกังานคณบดี   ศูนยว์ทิยบริการ 

        ศูนยเ์ทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร 

• สาํนกัศิลปะและวฒันธรรม 

         สาํนกังานผูอ้าํนวยการ 

• สาํนกัส่งเสริมวชิาการและงานทะเบียน 

       สาํนกังานผูอ้าํนวยการ  

สภาวชิาการ 

อธิการบดี สภาอาจารยแ์ละขา้ราชการ 

คณะกรรมการส่งเสริมกิจกรรม

 รองอธิการบดี ผูช่้วยอธิการบดี 

คณะกรรมการบริหารงานบุคคล 

คณะกรรมการวนิยั อุทธรณ์และร้องทุกข ์

คณะกรรมการพิจารณาตาํแหน่งทางวชิาการ 

คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมิน 



2.คณะอนุกรรมการฝายวชิาการ สภามหาวทิยาลัยราชภัฏนครสวรรค 

คณะอนุกรรมการฝายวิชาการ สภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค มีโครงสรางและ

อํานาจตาม คําสั่งแตงตั้งของสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค โดยอาศัยอํานาจตามความใน

มาตรา 18(14) แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2547  จึงแตงตั้งคณะอนุกรรมการ

ฝายวิชาการ ประกอบดวยผูทรงคุณวุฒิจากสภามหาวิทยาลัยและผูบริหารจากสํานักสงเสริม

วชิาการและงานทะเบยีน  

 

บทบาทหนาท่ีของคณะอนุกรรมการฝายวชิาการ สภามหาวทิยาลยัราชภัฏนครสวรรค 

 ตามคําสั่งสภามหาวิทยาลัย เรื่องแตงตั้งคณะอนุกรมการ เพื่อพิจารณาและเสนอ

ความเห็นในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง หรือใหปฏิบัติหนาที่อยางใดอยางหนึ่ง อันอยูในอํานาจและหนาที่

ของสภามหาวิทยาลัย นั้น ไดมีการกําหนดอํานาจหนาที่ความรับผิดชอบ ของคณะอนุกรรมการ

ฝายวชิาการ สภามหาวทิยาลัยราชภัฏนครสวรรค ไวในประเด็นหลัก ๆ ดังนี้ 

 1. เสนอความเห็นเกี่ยวกับการบริหารงานวิชาการของมหาวิทยาลัย ในเรื่องที่เกี่ยวกับ

การศึกษา การวิจัย การบริการวิชาการแกสังคม การผลิตและสงเสริมวิทยฐานะครู การทํานุ

บํารุงศลิปะและวัฒนธรรม การอนุรักษสิ่งแวดลอมและธรรมชาติ การประกันคุณภาพการศึกษา 

การเปดสอนและการอนุมัตหิลักสูตรของมหาวทิยาลัย 

 2. เสนอความเห็นเกี่ยวกับกจิการของมหาวทิยาลัยในดานการบริหารงานวิชาการที่

อธกิารบด ีหรอืสภาวิชาการเสนอ 

 3. แตงตัง้คณะทํางานเพื่อดําเนนิการตามอํานาจและหนาที่ของคณะอนุกรรมการนี้ 

 4.ปฏบิัตหินาที่อื่นตามที่สภามหาวทิยาลัยมอบหมาย 

 

  



โครงสรางการบรหิารงานอนุกรรมการฝายวชิาการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

สภามหาวทิยาลยั 

อธิการบดี สภาวชิาการ 

สภาอาจารยแ์ละขา้ราชการ 

คณะกรรมการส่งเสริมกิจกรรม

 

คณะอนุกรรมการฝ่ายกฎหมาย 

คณะอนุกรรมการฝ่ายวชิาการ 

คณะอนุกรรมการฝ่ายงบประมาณ 



   10 
 

บทท่ี 3 

องคประกอบและกระบวนการประชุม 

 

บทบาทหนาท่ีและองคประกอบของการประชุม 

 การจัดประชุมในแตละครัง้ จําเปนอยางยิ่งที่จะตองมอีงคประกอบของการประชุมอยาง

ครบถวน เพื่อใหการประชุมครัง้นัน้ ๆ ดําเนนิไปดวยความราบรื่นตลอดการประชุม  โดยการ

ประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ และคณะอนุกรรมการฝายวชิาการ สภามหาวทิยาลัยราชภัฏ

นครสวรรค มีองคประกอบของการประชุมและบทบาทหนาที่ ดังนี้ 

1. ประธานในที่ประชุม  ปฏิบัตหินาที่เปนผูนําในการประชุม บรหิารการประชุมใหดําเนนิ

ไปอยางมปีระสทิธผิล ดวยความเปนกลาง รวมทัง้กระตุนใหเกดิการมสีวนรวมในการแสดงความ

คดิเห็นจากคณะกรรมการในที่ประชุม ประธานในที่ประชุม อาจเปนโดยตําแหนง หรอืไดรับเลอืก

จากคณะกรรมการในทีป่ระชุม 

2. กรรมการ  ในที่นี้หมายถึง คณะกรรมการสภาวิชาการ และคณะอนุกรรมการฝาย

วชิาการ ที่มคีุณสมบัตเิปนไปตามขอบังคับมหาวทิยาลัยราชภัฏนครสวรรค วาดวยคุณสมบัต ิ

หลักเกณฑ และวธิกีารไดมาซึ่งคณะกรรมการสภาวิชาการ พ.ศ.2548 และเปนไปตามมตทิี่

ประชุมสภามหาวทิยาลัยในการพจิารณาคัดเลือกตัวแทนจากกรรมการสภามหาวทิยาลัย เพื่อ

แตงตัง้เปนคณะอนุกรรมการฝายวิชาการ  

3. เลขานุการ มบีทบาทหนาที่ตามขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค วาดวยการ

ประชุมสภามหาวทิยาลัย พ.ศ.2547 โดยอนุโลม คอื 

     3.1 เชิญประชุมตามคําสั่งของประธาน 

     3.2 ช้ีแจงเกี่ยวกับขอเทจ็จรงิ เกี่ยวกับขอกฎหมาย กฎ ระเบยีบ ประกาศ ขอบังคบั

ของมหาวทิยาลัยที่เกี่ยวของกับเรื่องที่พจิารณาในที่ประชุม 

     3.3 เชิญบุคคลใด ๆ เขารวมประชุม หรอืช้ีแจงในที่ประชุมตามที่สภาเห็นชอบ 

     3.4 จัดทํารายงานการประชุม 

     3.5 แจงมตขิองที่ประชุมไปยังผูที่เกี่ยวของ 
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     3.6 เก็บรักษาเอกสารการประชุม 

     3.7 ปฏบิัตกิารอื่นใดตามที่กําหนดไวในขอบังคับนี้หรอืตามที่ประธาน หรือสภา

มอบหมาย 

4. ระเบยีบวาระการประชุม ชวยใหคณะกรรมการทราบประเด็นที่จะประชุม และมี

โอกาสไดเตรยีมการรวบรวมขอมูล ความคดิเห็นตาง ๆ เกี่ยวกับเรื่องตามวาระการประชุม เพื่อ

นํามาอภปิรายในการประชุม สงผลใหการประชุมดําเนินไปตามลําดับวาระ ชัดเจน และมี

เปาหมาย ตามขอบังคับมหาวทิยาลัยราชภัฏนครสวรรค วาดวยการประชุมสภามหาวทิยาลัย 

พ.ศ.2547 โดยอนุโลม กําหนดใหการจัดระเบยีบวาระการประชุม โดยจัดลําดับ ดังนี้ 

     1. เรื่อง ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ 

 เปนวาระที่ประธานนําเรื่องที่พจิารณาแลว เห็นวาเปนประโยชน แจงแกที่ประชุม

ใหทราบ ทัง้ในดานวิชาการ และดานอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ  

     2. เรื่อง รับรองรายงานการประชุม 

 เปนการพจิารณารับรองรายงานการประชุมในคราวที่ผานมา  โดยทั่วไปนัน้ควร

จัดสงรายงานการประชุมใหคณะกรรมการทราบกอนวันประชุม เพื่อความรวดเร็ว หากขอความ

ผิดพลาด ไมเปนไปตามขอตกลงในการประชุมครั้งที่ผานมา ก็สามารถทักทวงใหแกไข เมื่อที่

ประชุมรับรองรายงานการประชุมทัง้ที่มกีารแกไข และไมมกีารแกไข ประธานและเลขานุการลง

ลายมอืช่ือและวันที่ในตอนทายของรายงานการประชุมไวเปนหลักฐาน 

     3. เรื่อง สบืเนื่อง 

 เปนเรื่องที่คางจากการพิจารณาในการประชุมคราวที่ผานมา หรืออาจเปนเรื่องที่

คณะกรรมการตองการตดิตามผลการดําเนนิงาน หรอืติดตามเรื่องที่ไดมกีารพิจารณาไปแลวใน

คราวประชุมครั้งที่ผานมา  

     4. เรื่องเสนอเพื่อทราบ 

 เปนวาระที่หนวยงานที่เกี่ยวของเสนอผลการดําเนนิงาน  เรื่องราวที่เกี่ยวของ

และอยูในดุลยพนิจิของคณะกรรมการ ทราบความเปนมา รวมถงึการดําเนนิการในเรื่องนัน้ ๆ 

ทัง้นี้เรื่องที่เสนอเขาวาระการประชุมดังกลาว ควรเปนเรื่องที่แจงเพื่อใหคณะกรรมการรับทราบ 

โดยไมมกีารลงมติแตอยางใด 
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     5. เรื่อง เสนอเพื่อพิจารณา 

 เปนเรื่องที่เสนอเขาสูที่ประชุมเพื่อใหคณะกรรมการรวมกันพจิารณา เปน

ประเด็นสําคัญในการจัดประชุมครั้งนัน้ ๆ เรื่องที่เสนออาจมาจากประธาน หรอืคณะกรรมการ 

ทัง้นี้รวมถงึเรื่องที่หนวยงานตาง ๆ เสนอขอบรรจุวาระเพื่อใหคณะกรรมการมีมตใินประเด็น

ดังกลาวก็ได 

     6. เรื่อง อื่น ๆ 

 ในการประชุมคณะกรรมการแตละครัง้อาจจะมหีรอืไมมปีระเด็นที่นํามาเปนเรื่อง

อื่น ๆ โดยทั่วไปจะเปนการนัดหมายกําหนดการประชุมในคราวตอไป โดยประธานที่ประชุมขอ

ความเห็นกรรมการอื่น ๆ ในการนัดหมายวัน เวลา และสถานที่ในการประชุม  

นอกจากนี้ระเบยีบวาระเรื่องอื่น ๆ นั้น ยังรวมไปถงึการที่ประธานหรอืคณะกรรมการ

เสนอเรื่องที่มคีวามเรงดวนที่ไมสามารถบรรจุในวาระไดทัน สามารถนํามาพิจารณาในวาระนี้

เพิ่มเตมิก็ได ทัง้นี้ควรคํานงึถงึความจําเปนเรงดวน และระยะเวลาในการพจิารณาดวย 

ตามลําดับการจัดระเบยีบวาระการประชุมนั้น อนุโลมวา หากในกรณทีี่ประธาน หรือ

คณะกรรมการพจิารณารวมกันเปนวาวาระใดเปนเรื่องเรงดวนสามารถนํามาพจิารณากอนก็ได 

5. เอกสารประกอบการประชุม เปนเอกสารที่จัดทําขึ้นชวยใหขอมูลแกคณะกรรมการ 

เพื่อประกอบการพจิารณา ตัดสนิใจ 

6. มตทิี่ประชุม  คอืการสรุปขอคดิเห็น ในเรื่องที่ประชุมนั้น ๆ รวมกันของคณะกรรมการ 

โดยมมีตเิปนอยางใดอยางหนึ่งโดยมคีวามเห็นเปนเอกฉันท 

7. รายงานการประชุม (ถอืเปนองคประกอบที่ขาดไมได) ในการประชุมแตละครัง้ 

รายงานการประชุมจะเปนหลักฐานเพื่อยนืยันและอางอิงเรื่องตาง ๆ ที่ตกลงรวมกันในที่ประชุม 

ซึ่งจะเสนอรายละเอยีดในการจัดทํารายงานการในบทตอไป 

8. แบบรายงานผลตามมติที่ประชุม  ใชเพื่อแจงผลมติที่ประชุมไปยังหนวยงานที่เกี่ยวของ

กับเรื่องที่คณะกรรมการไดลงมติ ในคราวประชุมครั้งนั้น ๆ ทราบ 

  



   13 
 

กระบวนการประชุม 

 กระบวนการในการจัดประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ และคณะอนุกรรมการฝาย

วชิาการ สภามหาวทิยาลัยแตละนัน้ เปนไปตามแนวปฏิบัตทิี่ดตีามแบบอยางการประชุมใน

รูปแบบที่เปนทางการฝายงานเลขานุการ ไดแบงขัน้ตอนออกเปน  3  ชวงเวลา คอื 

  1.การดําเนินการกอนการประชุม 

  2.การดําเนนิการระหวางการประชุม 

  3.การดําเนินการหลังการประชุม 

 ในแตละชวงเวลามกีารดําเนินการตามขัน้ตอนดังตอไปนี้ 

 1.การดําเนินการกอนการประชุม 

 1.1 รับเรื่องขอบรรจุวารการประชุมจากหนวยงานตาง ๆ  รวมทัง้จัดเตรยีมขอมูลที่จะ

เสนอเขาวาระเพื่อใหคณะกรรมการพิจารณา 

 1.2 จัดทํารางวาระการประชุม โดยการหารือกับประธานและเลขานุการ เพื่อตรวจทาน

และจัดลําดับความสําคัญของเรื่องที่เสนอ โดยเรยีงลําดับความสําคัญของเรื่อง ตามวาระการ

ประชุม 

 1.3 เมื่อไดเรื่องที่จัดทําวาระการประชุมเปนที่เรยีบรอยแลว ทําการประสานงานสาร

บรรณจัดทําบันทกึขอความ เพื่อเชิญประชุมใหแกคณะกรรมการ พอมแนบวาระการประชุมและ

เอกสารประกอบการประชุม (ถาม)ี และทําการประสานคณะกรรมการทางโทรศัพทเพื่อยนืยัน

การเขารวมและตรวจสอบองคประชุม 

 1.4 ดําเนนิการจัดสงเอกสาร บันทกึขอความเชิญประชุมใหแกคณะกรรมการภายนอก

โดยจัดสงทางไปรษณยี และคณะกรรมการภายในมหาวทิยาลัย จัดสงไปยังคณะที่สังกัด 

 1.5 จัดทํารูปเลมวาระการประชุม เพื่อใชในวันประชุมเทาจํานวนคณะกรรมการ  

 1.6 จัดทําเอกสารรายละเอียดคาใชจาย /ขอยมืเงนิจากกลุมงานทรัพยสนิและรายได เพื่อ

ใชเปนคาใชจายในการจัดประชุม (คาตอบแทนกรรมการ คาเบี้ยประชุม  คาที่พัก คาเดนิทาง

คาอาหารวาง-อาหารกลางวัน เปนตน 
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ตรวจสอบเวลาของกรรมการเบื้องตน 
   1.กรณีผูบริหาร/กรรมการภายใน
มหาวิทยาลัย ใหตรวจสอบตารางงาน
จากฝายเลขานุการ /โทรสอบถาม 
   2.กรณีกรรมการจากภายนอก ทํา
การตรวจสอบโดยการโทรสอบถาม/
บันทึกขอเชิญประชุม/อีเมล/หรือแบบ
ตอบรับเพื่อยืนยันการเขารวมประชุม 

เริ่มการทํางาน 

จัดเตรียมขอมูล (ราง)วาระการประชุม 

หารือประธานคณะกรรมการ เพื่อ

ขอกําหนดวัน-เวลาการประชุมใน

(กรณีที่มิไดกําหนดวันประชุมไว

ลวงหนา) และจองหองประชุม 

กําหนดวันและวาระ
การประชุม 

จัดทําหนังสือเชิญประชุม 

ประธาน/ผูไดรับมอบหมาย
พิจารณาลงนาม 

แกไข(ถามี) 

จัดสงหนังสือเชิญประชุม/ประสาน

คณะกรรมการ/ผูเขารวมประชุม 

จัดทําเอกสารวาระและเนื้อหา 

การประชุม 

เลขานุการตรวจสอบความ
ถูกตองของเอกสาร 

จัดทํารูปเลมวาระการประชุม และ

จัดสงใหคณะกรรมการ 

ดําเนินการจัดสงเอกสารใหกรรมการ
ภายในมหาวิทยาลัย กอนการประชุม
อยางนอย 5 วัน (และอยางนอย 7-10 
วัน ในกรณีที่มีเอกสารประกอบการ
ประชุมจํานวนมาก) เพื่อใหกรรมการ
ศึกษาขอมูลกอนการประชุม 

แกไข(ถามี) 

จัดเตรียมเบีย้ประชุมกรรมการ 

ใบลงชื่อประชุม 

จบการทํางาน 

จัดทําเร่ืองยืมเงินจากกลุมงานทรัพยสิน
และรายไดเพื่อเปนคาเบี้ยประชุม/คา
เดินทาง/คาตอบแทนแกคณะกรรมการ 

รวบรวมเนื้อเอกสารตามวาระ และ
จัดเตรียมเอกสารประกอบการประชุมที่
เกี่ยวของ โดยประสานกับเลขานุการ/
ประธาน 



   15 
 

 2.การดําเนินการระหวางการประชุม 

 การดําเนนิการระหวางการประชุมนั้น วัตถุประสงคคอืการอํานวยความสะดวกใหการ

ประชุมเปนไปดวยความราบรื่น สรางความพึงพอใจแกคณะกรรมการและผูเขารวมประชุมทุก

ฝาย มกีารดําเนนิการ ดังนี้ 

 2.1 จัดเตรยีมความพรอมของหองประชุม เครื่องเสยีง ปายช่ือคณะกรรมการ รวมทัง้จัด

วางเอกสารขอมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวของกับการประชุมใหแกคณะกรรมการทุกทาน 

 2.2  อํานวยความสะดวกในการลงช่ือเขารวมการประชุม การจายคาตอบแทน เบี้ย

ประชุม คาเดนิทาง แกคณะกรรมการ พรอมทัง้ตรวจนับจํานวนคณะกรรมการผูเขารวมประชุม  

 2.3 ประสานผูเขารวม หรอืผูที่มสีวนเกี่ยวของในการประชุมคราวนัน้ ๆ พรอมทัง้

จัดลําดับการเขารวมของผูที่เกี่ยวของในแตละวาระ  

 2.4 บรกิารอาหารวาง เครื่องดื่ม และอาหารกลางวัน(ถาม)ี ในระหวางการประชุม  

 2.5 เมื่อการประชุมแลวเสร็จ ประสานรถมหาวทิยาลัย เพื่อสงคณะกรรมการภายนอก

ยังที่พัก(ถาม)ี 
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เริ่มการทํางาน 

เตรียมความพรอมของหองประชุม 

ประสานผูเขารวมและลําดับการเขา

รวมประชุมท่ีเก่ียวของในแตละวาระ 

ดูแลใหบริการอาหารวาง+เครื่องดื่ม 
และอาหารกลางวัน(ถามี) 

ประสานรถสงคณะกรรมการ+(ถามี) 

จบการทํางาน 

1.จัดเตรียมหองประชุมใหพรอม
กอนการประชุม 
2.ประสานฝายโสตฯ เพือ่
ตรวจสอบความพรอมระบบเสียง 
ส่ือตาง ๆ (กรณีที่ใชงาน) 

อํานวยความสะดวกในการลงชื่อเขา

รวมประชุม/แจกเบี้ยประชุม  

จัดวางเอกสาร ขอมูลอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของ

กับการประชุม  
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 3.การดําเนินการหลังการประชุม 

 การดําเนนิการภายหลังการประชุมนั้น เลขานุการหรอืเจาหนาที่ผูรับผิดชอบ ควร

ดําเนนิการดังนี้ 

 3.1 จัดทํา ราง รายงานการประชุมภายหลังเสร็จจากการประชุม และเสนอใหเลขานุการ

ตรวจทาน แกไข เพื่อใหเปนไปตามขอเสนอแนะและมติที่ประชุม กอนเสนอใหประธาน พจิารณา

ลงนามในรายงานการประชุม 

 3.2 จัดทําสําเนาผลการพิจารณาใหผูเกี่ยวของทราบ เพื่อใหการปฏบิัติมีผล เปนไปดวย

ความรวดเร็ว 

 3.3 ตดิตามผลการปฏบิัตติามมตทิี่ประชุม และจัดเตรยีมรายงานผลนัน้ใหที่ประชุมทราบ

ในการประชุมคราวตอไป 

 3.4 จัดเก็บเอกสารวาระการประชุม และเอกสารประกอบการประชุมเพื่อใชเปนหลักฐาน

อางองิ  

 3.5 เผยแพรรายงานการประชุม ในสวนที่สามารถเผยแพรในทางสาธารณะ บนเว็บไซต

ของหนวยงาน (http://apr.nsru.ac.th/manage.php?page=conference) 

 3.6 จัดทําเอกสารตัดทางการเงิน ขอเบกิคาใชจายตาง ๆ ไปยังกลุมงานการเงิน เพื่อคนื

เงินยมืจากกลุมงานทรัพยสินและรายได 

 3.7 จัดเตรยีมการประชุมในคราวตอไป 
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เริ่มการทํางาน 

จัดทํา (ราง) รายงานการประชุม 

เผยแพรวาระและรายงานการประชุม 
ผานเว็บไซต 

จัดเก็บเอกสารรายงานการประชุมเขา

แฟมรายงาน 

จบการทํางาน 

บันทึกแจงผลการประชุมยังหนวยงาน

ท่ีเก่ียวของ  

เลขานุการพิจารณา (ราง) 

รายงานการประชุม 

ตรวจสอบความเรียบรอยของหอง
ประชุมภายหลังการประชุม 

ตรวจสอบเอกสารการเงิน จัดทํา

รายงานการเบิกจายคาใชจาย 

จัดสงเอกสารคาใชจายในการประชุม

ไปยังกลุมงานการเงิน 

แกไข 

แกไข 

มติที่ประชุมจะมีผล

บังคับตอเมื่อผานการ

รับรองรายงานการ

ประชุมแลว 

เลขานุการและประธาน ลง

นามในรายงานการประชุม 

เว็บไซต apr.nsru.ac.th  
เผยแพรเฉพาะสวนที่ 
สามารถทําได 
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บทท่ี 4 

รายงานการประชุม 

 

 ในการประชุมแตละครัง้ ยอมเกดิขอคดิเห็นตาง ๆ มากมาย ที่เกี่ยวของกับเรื่องตามวาระ

การประชุม รวมถงึมติในเรื่องใดเรื่องหนึ่งที่คณะกรรมการพจิารณา ออกเสยีงเปนเอกฉันท  

เลขานุการหรอืผูที่ไดรับมอบหมาย ตองทําการบันทกึรายละเอยีด รวมทัง้ขอมูลตาง ๆ ไวอยาง

ครบถวน เพื่อใชเปนหลักฐานอางอิง และตดิตามผลการดําเนนิงานจากหนวยงานที่เกี่ยวของกับ

เรื่องนัน้ โดยจัดทําในรูปของ “รายงานการประชุม” 

 รายงานการประชุม ตามระเบยีบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยงานสารบรรณ  พ.ศ.2526  

คอื การบันทกึขอคดิเห็นของผูมาประชุม ผูเขารวมประชุม และมตขิองที่ประชุมไวเปนหลักฐาน  

รายงานการประชุมนัน้ เมื่อผานการรับรองจากที่ประชุมถอืวามีผลในทางกฎหมาย  ดังนัน้ในการ

บันทกึรายงานการประชุมแตละครัง้ ผูจดบันทกึรายงานการประชุม รวมทัง้คณะกรรมการ ควร

พจิารณา และเสนอขอคดิเห็นตาง ๆ โดยใหอยูในขอบเขตอํานาจ หนาที่ตามที่ไดรับมอบหมาย 

หรอืหนาที่ตามคําสั่งแตงตัง้  

อํานาจหนาที่ของสภาวิชาการ ตามขอบังคับมหาวทิยาลัยราชภัฏนครสวรรค วาดวย

คุณสมบัต ิหลักเกณฑและวิธกีารไดมาซึ่งคณะกรรมการสภาวิชาการ พ.ศ.2548  ตามขอ 8   

อํานาจหนาที่ของอนุกรรมการฝายวชิาการ สภามหาวิทยาลัย ตามคําสั่งสภา

มหาวทิยาลัยราชภัฏนครสวรรค ที่ 944/2555 เรื่อง แตงตัง้คณะอนุกรรมการ  

 

ความสําคัญของรายงานการประชุม 

 1. ใชเปนหลักฐานในการบันทึกขอตกลง ขอคดิเห็นที่ไดมคีวามเห็นชอบรวมกันของ

คณะกรรมการ เปนหลักฐานในการปฏบิัตงิาน 

 2.สามารถใชเปนเครื่องมอืในการตดิตามผลการดําเนนิงาน เนื่องจากรายงานการประชุม

ยอมมกีารลงมตอิยางชัดเจน จงึเปนหลักฐานสําคัญในการมอบหมายงาน ตดิตามงาน ซึ่งจะเปน

ประโยชนแกคณะ และหนวยงานตาง ๆ ภายในมหาวทิยาลัย 
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 3. รายงานการประชุมที่ผานการรับรองรายงานแลว สามารถใชเปนเอกสารในการ

อางองิตามกฎหมาย ในกรณมีกีารโตแยงใด ๆ ในการปฏบิัต ิโดยใหยดึตามมตทิี่ประชุม 

 

รูปแบบของรายงานการประชุม 

 โดยทั่วไปนัน้รายงานการประชุม จัดรูปแบบตามระเบยีบสํานักนายกรัฐมนตร ีวาดวยงาน

สารบรรณ  พ.ศ.2526  ซึ่งมแีนวปฏบิัต ิดังนี้ 

 1. รายงานการประชุม ใหลงช่ือคณะที่ประชุม หรอืช่ือการประชุมนัน้ เชน รายงานการ

ประชุมสภาวิชาการ  หรอืรายงานการประชุมอนุกรรมการฝายวชิาการ สภามหาวิทยาลัย 

 2. ครัง้ที่......  ใหลงครัง้ที่ในการประชุม 

 3. เมื่อ.........  ใหลงวันที่ เดือน ปที่ประชุม 

 4. ณ...........  ใหลงสถานที่ที่ประชุม 

 5. ผูมาประชุม ใหลงช่ือแลหรอืตําแหนงของผูไดรับแตงตัง้เปนคณะที่ประชุมซึ่งมาประชุม 

กรณทีี่มผูีมาประชุมแทนใหลงช่ือผูมาประชุมแทน และลงวามาประชุมแทนผูใด หรือตําแหนงใด 

 6. ผูไมมาประชุม ใหลงช่ือและหรอืตําแหนงของผูที่ไดรับแตงตัง้เปนคณะทีป่ระชุม ซึ่งมิ

ไดมาประชุมพรอมเหตุผล (ถาม)ี 

 7.ผูเขารวมประชุม ใหลงช่ือและตําแหนงของผูที่มไิดรับการแตงตัง้เปนคณะที่ประชุม ซึ่ง

ไดเขารวมประชุม (ถาม)ี 

 8. เริ่มประชุมเวลา.....  ใหลงเวลาที่เริ่มการประชุม 

 9. ขอความ.............  ใหบันทกึขอความที่ประชุม โดยปกตใิหเริ่มตนดวย ประธานกลาว

เปดประชุม และเรื่องที่ประชุม กับมต ิหรอืขอสรุปของที่ประชุมในแตละเรื่องตามลําดับ 

 10. เลกิประชุมเวลา.......  ใหลงเวลาที่เลกิประชุม 

 11. ผูจดรายงานการประชุม ใหลงช่ือผูจดรายงานการประชุมในครัง้นัน้ ๆ 

 

การบันทกึรายงานการประชุมที่เปนวาระลับ 

 ตามขอบังคับมหาวทิยาลัยราชภัฏนครสวรรค วาดวยการประชุมสภามหาวทิยาลัย พ.ศ.

2547  ไดกลาวถงึการบันทึกรายงานการประชุมโดยการลงมตใิหเปนการลงมติตามขอบังคับนี้ 

และในขณะที่มกีารประชุมเทานัน้ และการลงมตใิหทําโดยเปดเผย เวนแตเมื่อมีกรรมการคนใด
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คนหนึ่งรองขอใหลงมตโิดยลับ หรือโดยวธิกีารอื่นใด โดยกรรมการที่มาประชุมไมนอยกวากึ่งหนึ่ง

เห็นชอบดวย จึงใหกระทําการโดยลับหรอืวธิกีารอื่นใด ในสวนของการบันทกึรายงานการประชุม

ลับนัน้ คณะกรรมการอาจมีมตใิหจดรายงานการประชุมลับทัง้หมด หรอืบางสวนก็ได โดยใหมี

การบันทกึการประชุมไว การเปดเผยรายงานการประชุมลับใหเปนไปตามมตคิณะกรรมการ 

 

ลักษณะของรายงานการประชุมที่ดี 

 1. มเีนื้อหาครบถวนตามที่คณะกรรมการไดมมีตใินการประชุม 

 2. ใชถอยคําที่ชัดเจน กระชับ เขาใจงาย และตรงประเด็น 

 3. ภาษาที่ใชในรายงานการประชุมนั้น ควรเปนภาษาทางการ ไมควรใชภาษาพูด เปน

ลักษณะประโยคบอกเลาที่ไดใจความ 

 

รายงานการประชุมที่ดไีดนัน้ ผูจดบันทกึรายงานตองมีสมาธใินระหวางการรับฟง

ขอคดิเห็น ขอเสนอแนะ หรือมตจิากคณะกรรมการ และหม่ันฝกฝน ศกึษาตัวอยางรายงานการ

ประชุมจากที่ตาง ๆ ทัง้ในรูปแบบที่เปนทางการและไมเปนทางการ เพื่อเพิ่มทกัษะทางดานภาษา

ที่เปนทางการ การใชสํานวนภาษาในรายงานการประชุม รวมทัง้การสรุปมติ ในประเดน็ตาง ๆ 

เพื่อใหไดรายงานการประชุมที่ด ีตามรูปแบบสากลนยิม 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ก 
 

 1. แบบฟอรมระเบยีบวาระการประชุมสภาวชิาการ และอนุกรรมการฝาย

วชิาการ สภามหาวทิยาลัย 

 2. แบบฟอรมรายงานการประชุมสภาวชิาการ และอนุกรรมการฝายวิชาการ 

สภามหาวทิยาลัย 

 

 

 

 

 

 

 

  



1. แบบฟอรมระเบยีบวาระการประชุมสภาวิชาการ และอนุกรรมการฝายวชิาการ สภา

มหาวทิยาลัย 

   

 

 

ระเบียบวาระการประชุมสภาวิชาการ 

ครั้งท่ี ..../255…. 

วันท่ี ...... เดือน........... พ.ศ. .......   เวลา ............ น.  

ณ หองประชุม.........................  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค 

…………………………………………. 

          ระเบียบวาระท่ี 1  เรื่องท่ีประธานแจงตอท่ีประชุม 
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                                    4.1  .................................................................. 

          ระเบียบวาระท่ี 5  เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา/หารือ 
     5.1  .................................................................. 

        5.2  .................................................................. 

 ระเบียบวาระท่ี 6  เรื่องอ่ืนๆ (ถามี) 



2. แบบฟอรมรายงานการประชุมสภาวชิาการ และอนุกรรมการฝายวิชาการ สภา

มหาวทิยาลัย 
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ระเบียบวาระท่ี 1  เรื่องท่ีประธานแจงตอท่ีประชุม 

      ขอความ........................................................................................................... 

  ............................................................................................................................... 

มติท่ีประชุม (ขอความ)........................... 
 

ระเบียบวาระท่ี 2  รับรองรายงานการประชุม ครั้งท่ี..../255.... 

      ขอความ........................................................................................................... 

  ............................................................................................................................... 

มติท่ีประชุม (ขอความ)........................... 
 

ระเบียบวาระท่ี 3  เรื่องสืบเนื่อง 

      ขอความ........................................................................................................... 

  ............................................................................................................................... 

มติท่ีประชุม (ขอความ)........................... 
 

ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่องเสนอเพ่ือทราบ 

      ขอความ........................................................................................................... 

  ............................................................................................................................... 

มติท่ีประชุม (ขอความ)........................... 
 

ระเบียบวาระท่ี 5  เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา 

      ขอความ........................................................................................................... 

  ............................................................................................................................... 

มติท่ีประชุม (ขอความ)........................... 
 

ระเบียบวาระท่ี 6  เรื่องอ่ืน ๆ 

      ขอความ........................................................................................................... 

  ............................................................................................................................... 

มติท่ีประชุม (ขอความ)........................... 

เลิกประชุมเวลา   ........... น. 

 

 ……………………………….ผูจดรายงานการประชุม 
                (………………………………) 
                ..………………………………ผูตรวจรายงานการประชมุ 
                           (………………………………) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ข 
 

 1. ขอบังคับมหาวทิยาลัยราชภัฏนครสวรรค วาดวยการประชุมสภา

มหาวทิยาลัย พ.ศ.2547 

 2. ระเบยีบมหาวทิยาลัยราชภัฏนครสวรรค วาดวยการประชุมคณะกรรมการ

หรอืคณะอนุกรรมการของมหาวทิยาลัยราชภัฏนครสวรรค พ.ศ.2548 

 3. ขอบังคับมหาวทิยาลัยราชภัฏนครสวรรค วาดวยคุณสมบัต ิหลักเกณฑ 

และการไดมาซึ่งคณะกรรมการสภาวชิาการ พ.ศ.2548 

 4. ระเบยีบมหาวทิยาลัยราชภัฏนครสวรรค วาดวยการจายเบี้ยประชุม

กรรมการและอนุกรรมการ พ.ศ.2549 

 

 

 




