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ค ำน ำ 

  เอกสารคู่มือการปฏิบัติงานเล่มนี้เป็นเอกสารที่จัดท าขึ้นเพ่ือให้การปฏิบัติงานของบุคลากรมี
ประสิทธิภาพและเกิดมาตรฐานในการปฏิบัติงาน ผู้ปฏิบัติงานมีแนวทางในการปฏิบัติงาน จึงได้จัดท าคู่มือการ
ปฏิบัติงานขึ้น คู่มือปฏิบัติงานเล่มนี้ได้กล่าวถึงกระบวนการ ขั้นตอนการด าเนินงานการจัดการประชุม ซึ่ง
ประกอบด้วย โครงสร้างการบริหาร หลักเกณฑ์ กระบวนการประชุม วิธีด าเนินการงานประชุม และการจัดท า
รายงานการประชุม 
 

  การจัดท าคู่มือถือเปนแนวทางในการปฏิบัติงาน เพ่ือใหทุกฝายที่เกี่ยวของปฏิบัติไปในทิศทาง 
เดียวกัน ซึ่งถือเป็นสวนสําคัญที่มีสวนในการพัฒนางาน กระบวนการปฏิบัติตาง ๆ ซึ่งเกิดจากประสบการณในการ
ปฏิบัติ แนวทางการปฏิบัติงานการประชุมมีเนื้อหาเกี่ยวของกับการประชุมคณะอนุกรรมการสภาวิชาการ 
คณะกรรมการสภาวิชาการ และคณะกรรมการติดตาม กํากับด้านวิชาการและคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย  
   

  ผูจัดทําหวังเปนอยางยิ่งวาแนวปฏิบัติดังกลาว จะเปนประโยชนในการดําเนินงานใหสามารถ
ปฏิบัติงานประชุมไดสําเร็จลุลวง เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและถูกต้องตามหลักของการปฏิบัติงาน ตามวัตถุประ
สงคของการประชุม หากมีข้อเสนอแนะประการใดโปรดแจ้งผู้จัดท าเพ่ือด าเนินการปรับปรุงแก้ไขเพ่ิมเติม   ให้มี
ความถูกต้อง ครบถ้วน และคุณภาพมากยิ่งๆ ขึ้นไป 
 
 
           อรอุมา   ยองคํากาด  
             กันยายน 25๖๐ 
 
 

 



สารบัญ 
 

 หน้า 
ค าน า ก 
สารบัญ ข 
สารบัญภาพ ค 
บทที่ 
  1  บทน า  
 ความเป็นมาและความส าคัญ 1 
 วัตถุประสงค์ 1 
 ประโยชน์ของการประชุม 1 
 ขอบเขตของการประชุม 2 
  ค าจ ากัดความ 2 

2  โครงสร้าง และ หน้าที่ความรับผิดชอบ  
  โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการในส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 3 
  โครงสร้างการบริหารงานส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ๔ 
  โครงสร้างอัตราก าลังส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ๕ 
  หน้าที่ความรับผิดชอบ 6 

 โครงสร้างการบริหารงานมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ๙         
3    หลักเกณฑ์และกระบวนการประชุม  

  หลักเกณฑ์                                                                                                       10 
  กระบวนการประชุม 1๒ 

4    วธิีด าเนินงานการประชุม 
  คณะอนุกรรมการสภาวิชาการ ๑5 
  คณะกรรมการสภาวิชาการ ๑๖ 
  คณะกรรมการติดตาม ก ากับด้านวิชาการและคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย ๑๘ 

5    รายงานการประชุม  
  ความส าคัญของรายงานการประชุม ๑๙ 
  ลักษณะของรายงานการประชุมที่ดี ๒๐ 
    



สารบัญภาพ 

 
ภาพที่ หน้า 

 2-1 โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการในส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 3 
 2-2 โครงสร้างการบริหารงานส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 4 
 2-3 โครงสร้างอัตราก าลังส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ๕
 2-๔  โครงสร้างการบริหารงานมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ๖ 
 4-1  คณะอนุกรรมการสภาวิชาการ ๑๕ 
 4-2  คณะกรรมการสภาวิชาการ 1๖ 

4-3  คณะกรรมการติดตาม ก ากับด้านวิชาการและคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค ์ 18 
  
    
 
 
 



  บทท่ี1 
บทน า 

 
 

ความเป็นมาและความส าคัญ 
 ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เป็นหน่วยงานหลักในการ
สนับสนุนการด าเนินงานตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย ที่สอดคล้องกับบริบทของหน่วยงาน คือการจัดการเรียน  
การสอน การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน และการให้บริการด้านวิชาการแก่คณาจารย์ นิสิตนักศึกษา และ
บุคคลทั่วไป  ภายใต้แนวนโยบายการให้บริการที่มุ่งเน้นผู้รับบริการเป็นส าคัญ โดยแบ่งการบริหารงานออกเป็น 
4 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มงานบริหารส านักงาน  กลุ่มงานส่งเสริมวิชาการ  กลุ่มงานทะเบียนและประมวลผล และส านัก 
งานบัณฑิตวิทยาลัย  ในส่วนกลุ่มงานทะเบียนและประมวลผล มีพันธกิจที่ตอบสนองการด าเนินงานในภาพรวม
ของส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ให้บรรลุวัตถุประสงค์ และเป้าหมายตามแผนปฏิบัติงานประจ าปี  
โดยมีหน้าที่ในด้านต่างๆ เช่น การรับสมัครนักศึกษา การรับรายงานตัว งานการเปลี่ยนแปลง โอน ย้าย ลาออก 
การจัดการลงทะเบียน การจัดการผลการเรียน การออกเอกสารหลักฐานทางการศึกษา งานเลขานุการโดยการ
จัดการประชุมเพ่ือพิจารณาเห็นชอบด้านวิชาการ เป็นต้น 
  

 ดังนั้นจึงได้จัดท าคู่มือการปฏิบัติงานขึ้นเพ่ือเป็นประโยชน์ส าหรับผู้ปฏิบัติงาน เพ่ือให้การปฏิบัติงาน
เป็นไปโดยถูกต้องและมาตรฐานเดียวกันโดยผู้ปฏิบัติงานทราบและเข้าใจว่าควรท าอะไรก่อนหลังและลดในด้าน
ของข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงาน 
 
วัตถุประสงค์ 
 1. เพื่อชี้แจงและสรางความเขาใจรวมกันระหวางผูรวมประชุม  
 2. เพ่ือแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และรับฟงขอคิดเห็นที่หลากหลาย  
 3. เพ่ือก าหนดแนวทางในการด าเนินงานรวมกันหาแนวทางแกไขปญหารวมงาน  
 
ประโยชนของการประชุม  
 1. ชวยใหเกิดความรวมมือรวมใจทางความคิด ในการพิจารณาและตัดสินใจในประเด็นตาง ๆ  
                 อย่างรอบคอบ  
 2. ชวยเปนสื่อกลางในการถายทอดนโยบาย ขาวสารตาง ๆ ไปถึงผูเกี่ยวของไดอยาง รวดเร็ว  
 3. ชวยใหเกิดการพัฒนางานในรูปแบบตาง ๆ โดยผานการคิดและตัดสินใจจากท่ีประชุม  
 4. ชวยเปนกลไกในการท าใหไดขอมูล แนวคิดท่ีหลากหลายและมีขอยุติสามารถน าไป ปฏิบัติได 
  



๒ 

ของเขตของการประชุม  
 ในการจัดท าคมูือการปฏิบัติงานประชุมที่จะกลาวถึงนี้ ครอบคุลมการบวนการ ขั้นตอน การด าเนินการ
ประชุมของคณะกรรมการดานวิชาการชุดตาง ๆ ที่แตงตั้งโดยสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค ซึ่งในท่ีนี้จะ 
กลาวถึงคณะกรรมการ จ านวน 3 ชุดดวยกันดังนี้  
 1. คณะอนุกรรมการสภาวิชาการ 
 2. คณะกรรมการสภาวิชาการ  
 3. คณะกรรมการติดตาม ก ากับด้านวิชาการและคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย 
โดยคณะกรรมการในแตละชุด ประกอบดวยตัวแทนจากหนวยงานตางๆ ภายในมหาวิทยาลัย และผูทรงคุณวุฒิ
จากหนวยงานภายนอก 
 
ค าจ ากัดความ 
 คณะอนุกรรมการสภาวิชาการ หมายถึง คณะอนุกรรมการที่ถูกแต่งตั้งขึ้นจากความเห็นชอบของสภา
วิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๒๒ (๑๓) แห่งพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ เพ่ือพิจารณาและเสนอความเห็นในเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือมอบหมายให้ปฏิบัติ
หน้าที่อย่างใดอย่างหนึ่งอันอยู่ในอ านาจหน้าที่ของสภาวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 
 คณะกรรมการสภาวิชาการ หมายถึง คณะกรรมการที่ถูกแต่งตั้งขึ้นจากความเห็นชอบของสภา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ โดยมีอธิการบดีเป็นประธาน อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๑๘ (๑๔) แห่ง
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ และข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ว่าด้วยคุณสมบัติ
หลักเกณฑ์และวิธีได้มาซึ่งคณะกรรมการสภาวิชาการ พ.ศ. ๒๕๔๘ 
 คณะกรรมการติดตาม ก ากับด้านวิชาการและคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย หมายถึง 
คณะกรรมการที่ถูกแต่งตั้งขึ้นจากความเห็นชอบของสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ โดยมีกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ผู้ทรงคุณวุฒิเป็นประธาน อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๑๘ (๑๔) แห่ง
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ เพ่ือพิจารณาและเสนอความเห็นในเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือ
มอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่อย่างใดอย่างหนึ่ง ในด้านต่างๆ อันอยู่ในอ านาจและหน้าที่ของสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครสวรรค์ 
 



บทท่ี 2 
โครงสร้าง และ หน้าทีค่วามรับผิดชอบ 

 
 

 การจัดท าคู่มือปฏิบัติงานในครั้งนี้ ผู้จัดท าได้น าโครงสร้างหน่วยงาน โครงสร้างการบริหารงานส านัก
ส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  โครงสร้างอัตราก าลัง  และหน้าที่ความรับผิดชอบ เพ่ือน ามาเป็นแนวทางในการ
ปฏิบัติ โดยมีข้อมูลและรายละเอียด ดังนี้ 
 
โครงสร้างหน่วยงาน 
 1.  โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการในส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 

 
ภาพที่ 2-1  โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการในส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 

ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 

โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการในส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 

ส านักงานผู้อ านวยการ 
 

กลุ่มงานบริหาร 
ส านักงานผู้อ านวยการ 

กลุ่มงานทะเบียน 
และประมวลผล 

 

กลุ่มงานส่งเสริม 
วิชาการ 

  

ส านักงานบัณฑิต 
วิทยาลัย 

  

•งานบริหารงานท่ัวไป 
•งานสารบรรณ 
•งานพัสดุการเงิน 
• งานบุคลากร 
• งานข้อมูลบุคลากร 
• งานข้อมูลสารสนเทศ 
• งาน กพร. 
• งานประกันคุณภาพ 
• งานแผนงานและงบ 
ประมาณ 
• งานเลขานุการ  
อนุกรรมการสภา
วิชาการ สภาวิชาการ
และการติดตาม ก ากับ
ด้านวิชาการและ
คุณภาพการศึกษาของ
มหาวิทยาลยั 
 

•งานรับนักศึกษา 

• งานทะเบียนนักศึกษา 

• งานลงทะเบียนและ
ประมวลผลการเรียน 
• งานเอกสารหลักฐาน
การศึกษา 

• งานตรวจสอบคณุวุฒิ 

• งานพระราชทาน
ปริญญาบัตร 

•งานข้อมูลสารสนเทศ
นักศึกษา 
 

•งานประสานการ
พัฒนาหลักสตูร 

•งานวางแผนการเรียน
การสอน 

• งานพัฒนาคุณภาพ
หลักสตูรและการสอน 

•งานประเมินการจัด
การศึกษา 

• งานบริการวิชาการ 

• งานเอกสารหลักสูตร 

•งานบริหารงานท่ัวไป 
•งานวิชาการบัณฑิต 

ศึกษา 

•งานบริการการศึกษา 
•งานมาตรฐาน
การศึกษา 

หมายเหตุ ส านักงาน 

บัณฑิตวิทยาลัย เป็น
หน่วยงานอิสระ มี
ฐานะเทียบเท่ากลุ่ม
งานในส านักส่งเสริม
วิชาการและงาน
ทะเบียน จัดตั้งตาม
ประกาศของ
มหาวิทยาลยั 
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 2. โครงสร้างการบริหารงานส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 

 
 ภาพที่ 2-2  โครงสร้างการบริหารงานส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  

ผู้อ านวยการส านัก 

โครงสร้างการบริหารงานส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 

รองผู้อ านวยการ 
 

กลุ่มงานบริหารส านักงานผู้อ านวยการ 

กลุ่มงานทะเบียนและประมวลผล 
 

กลุ่มงานส่งเสริมวิชาการ 
  

ส านักงานบัณฑิตวิทยาลัย 
  

•งานบริหารงานท่ัวไป•งานสารบรรณ 
•งานพัสดุการเงิน• งานบุคลากร 
• งานข้อมูลบุคลากร• งานข้อมูลสารสนเทศ 
• งาน กพร.• งานประกันคุณภาพ 
• งานเลขานุการ 
• งานแผนงานและงบประมาณ 
 

•งานรับนักศึกษา• งานทะเบียนนักศึกษา 

• งานตรวจสอบคณุวุฒิ   • งานเอกสารการศึกษา 

• งานพระราชทานปริญญาบัตร 

•งานข้อมูลสารสนเทศนักศึกษา 
• งานลงทะเบียนและประมวลผลการเรยีน 
 

•งานประสานการพัฒนาหลักสูตร 

•งานวางแผนการเรียนการสอน 

• งานพัฒนาคุณภาพหลักสูตรและการสอน 

•งานประเมินการจัดการศึกษา 

• งานบริการวิชาการ 

• งานเอกสารหลักสูตร 

•งานบริหารงานท่ัวไป 
•งานวิชาการบัณฑิตศึกษา 

•งานบริการการศึกษา 
•งานมาตรฐานการศึกษา 

หมายเหตุ ส านักงานบณัฑิตวิทยาลัย เป็นหน่วยงาน
อิสระ มีฐานะเทียบเท่ากลุ่มงานในส านักส่งเสรมิวิชาการ
และงานทะเบยีน จัดตั้งตามประกาศของมหาวิทยาลัย 

คณะกรรมการประจ าส านัก 
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 3. โครงสร้างอัตราก าลังส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
 

 

ภาพที่ 2-3  โครงสร้างอัตราก าลังส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
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หน้าที่ความรับผิดชอบ 
 จากพันธกิจและภารกิจของมหาวิทยาลัย ในการจัดการศึกษาวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง จ าเปนอยางยิ่งที่
มหาวิทยาลัย จะตองมีการด าเนินงานดานวิชาการตางๆ ใหมีคุณภาพและเปนที่ยอมรับทั้งในระดับทองถิ่น ภูมิภาค 
พัฒนางานดานวิชาการอยางตอเนื่อง และเพ่ือใหเกิดการพัฒนาดังกลาว มหาวิทยาลัย ไดมีการจัดแตงตั้งคณะ
บุคคลที่มีความเชี่ยวชาญ เปนที่ยอมรับจากภายในมหาวิทยาลัย และผูทรงคุณวุฒิภายนอก เพ่ือเขารวมเปนคณะ
กรรมการซึ่งมีหนาที่โดยมีการด าเนินงานรวมกับคณะกรรมการชุดตาง ๆ ดังนี้  
  1. คณะอนุกรรมการสภาวิชาการ 
  2. คณะกรรมการสภาวิชาการ  
  3. คณะกรรมการติดตาม ก ากับด้านวิชาการและคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย 
 โดยในที่นี้จะขออธิบายถึงโครงสราง ภาระหนาที่และการปฏิบัติงานของคณะกรรมการแตละชุดดังตอไปนี้ 
 
 ๑. อนุกรรมการสภาวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค  
  คณะอนุกรรมการสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค คือ คณะผูทรงคุณวุฒิ ที่จัดตั้งขึ้น
โดยอาศัยตามมาตรา ๒๒ (1๓) แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2547 ประกอบดวย 
ตัวแทนจากคณะที่มีคุณสมบัติเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค วาดวยคุณสมบัติ หลักเกณฑ 
และวิธีการไดมาซึ่งคณะกรรมการสภาวิชาการ พ.ศ.25๕๗  
 
 บทบาทหนาที่ของคณะอนุกรรมการสภาวิชาการ 
  ตามความเห็นชอบของที่ประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๕๙ เมื่อ
วันที่ ๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๙ สภาวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ไดมีการก าหนดอ านาจหนาที่ความ
รับผิดชอบของคณะอนุกรรมการสภาวิชาการไวในประเด็นหลัก ๆ ดังนี้ 
  1. พิจารณาคุณสมบัติผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นอาจารย์พิเศษให้เป็นไปตามข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค ว่าด้วนคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการแต่งตั้งและถอดถอนอาจารย์พิเศษ พ.ศ. 
๒๕๖๐ 
  2. เสนอชื่อผู้สมควารแต่งตั้งเป็นอาจารย์พิเศษต่อคณะกรรมการสภาวิชาการ 
  3. พิจารณาถอดถอนผู้ที่ไม่สมควรเป็นอาจารย์พิเศษและส่งรายชื่อให้กับคณะกรรมการสภา
วิชาการพิจารณา เพ่ือเสนออิการบดีพิจารณาต่อไป 
  4. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามที่สภาวิชการมอบหมาย 
 
 ๒. คณะกรรมการสภาวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค  
  คณะกรรมการสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค คือ คณะผูทรงคุณวุฒิ ที่จัดตั้งขึ้น
ตามมาตรา 18 (14) แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2547 และขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏนคร
สวรรค วาดวยคุณสมบัติหลักเกณฑและวิธีไดมาซึ่งคณะกรรมการสภาวิชาการ พ.ศ.25๕8 ประกอบดวย 
ผูทรงคุณวุฒิจากหนวยงานภายนอกและตัวแทนจากคณะที่มีคุณสมบัติเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครสวรรค วาดวยคุณสมบัติ หลักเกณฑ และวิธีการไดมาซึ่งคณะกรรมการสภาวิชาการ พ.ศ.25๕๗ ดังนี้  
  1. อธิการบดี เปนประธานโดยต าแหนง  
  2. กรรมการสภาวิชาการท่ีคณาจารยประจ าเลือกจากผูบริหาร หรือคณาจารยประจ า คณะ คณะ
ละหนึ่งคน  
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  3. กรรมการสภาวิชาการซึ่งแตงตั้งจากผูทรงคุณวุฒิ จากบุคคลภายนอกมีจ านวน เทากับบุคคล
ตามขอ 2  
  4. ใหสภาวิชาการแตงตั้งรองอธิการบดีคนหนึ่งเปนกรรมการและเลขานุการสภาวิชาการ โดย
ค าแนะน าของอธิการบดี  
   
 บทบาทหนาที่ของคณะกรรมการสภาวิชาการ  
  ตามขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค วาดวยคุณสมบัติ หลักเกณฑ และวิธีการไดมาซึ่ง
คณะกรรมการสภาวิชาการ พ.ศ.25๕8 นั้น ไดมีการก าหนดอ านาจหนาที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการสภา
วิชาการไวในประเด็นหลัก ๆ ดังนี้  
  1. พิจารณาเสนอวิสัยทัศน ก าหนดนโยบายวิชาการ และหลักสูตรการเรียนการสอน และการ
วัดผลประเมินผลการศึกษาใหสอดคลองกับวัตถุประสงคและภารหนาที่ของมหาวิทยาลัย  
  2. พิจารณาเสนอด าเนินการเกี่ยวกับการวิจัยการสอน การประเมินผลการสอนและการ ประกัน
คุณภาพการศึกษา  
  3. พิจารณาเสนอใหปริญญา ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง ประกาศนียบัตรบัณฑิต อนุปริญญา 
และประกาศนียบัตร  
  4. พิจารณาเสนอจัดตั้ง การยุบรวม และการยุบเลิก คณะ สถาบัน ส านัก สวนราชการหรือ  
หนวยงานที่เรียกชื่ออยางอ่ืนที่มีฐานะเทียบเทาคณะ รวมทั้งการเสนอแบงสวนราชการหรือสวน งานภายในหนวย
งานดังกลาว  
  5. พิจารณาเสนอรับสถาบันวิชาการชั้นสูงหรือสถาบันวิจัยอื่นเขาสมทบในมหาวิทยาลัย  
  6. พิจารณาใหความเห็นเกี่ยวกับการแตงตั้งและถอดถอนศาสตราจารย รองศาสตราจารย และผู
ชวยศาสตราจารย  
  7. พิจารณาใหความเห็นเกี่ยวกับการแตงตั้งและถอดถอนศาสตราจารยพิเศษ ศาสตราจารย
เกียรติคุณ รองศาสตราจารยพิเศษ ผูชวยศาสตราจารยพิเศษ และอาจารยพิเศษ  
  8. แสวงหาวิธีการที่จะท าใหการศึกษา การวิจัย การบริการวิชาการแกสังคม การปรับปรุง 
ถายทอดและพัฒนาเทคโนโลยี การทะนุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม การพัฒนาทองถิ่น การผลิตและสงเสริมวิทย
ฐานครูการอนุรักษสิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติใหเจริญยิ่งขึ้น  
  9. เสนอแนะแนวทางการประสานงาน การระดมสรรพก าลังเพ่ือการพัฒนาทองถิ่น การท าขอตก
ลงระหวางมหาวิทยาลัยในความรวมมือทางวิชาการ ประสานการใชบุคลากร ทรัพยากร และความช านาญรวมกัน
ในการปฏิบัติหนาที่ของมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาทองถิ่น 
  10. พิจารณาใหความเห็นตอสภามหาวิทยาลัยเกี่ยวกับงานดานวิชาการของมหาวิทยาลัย  
  11. เสนอความเห็นเกี่ยวกับการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานดานวิชาการของ 
มหาวิทยาลัย  
  12. ใหค าปรึกษาแกอธิการบดีและปฏิบัติหนาที่อ่ืนตามที่สภาวิชาการ หรืออธิการบดี มอบหมาย 
  13. แตงตั้งคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ หรือบุคคลใดบุคคลหนึ่ง เพ่ือกระท าการใด ๆ 
อันอยใูนอ านาจและหนาที่ของสภาวิชาการ 
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 3. คณะกรรมการติดตาม ก ากับด้านวิชาการและคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย  
  คณะกรรมการติดตาม ก ากับด้านวิชาการและคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย คือ คณะผู
ทรงคุณวุฒิที่จัดตั้งขึ้นอาศัยอ านาจตามมาตรา 18 (14) แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2547  
 บทบาทหนาที่ของคณะกรรมการติดตาม ก ากับด้านวิชาการและคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย 
  ตามความเห็นชอบของที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ในการประชุมครั้งที่  
๒/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๐ สภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ไดมีการก าหนดอ านาจ 
หนาที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการติดตาม ก ากับด้านวิชาการและคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย 
ไวในประเด็นหลัก ๆ ดังนี้   
  1. เสนอความเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการบริหารงานวิชาการของมหาวิทยาลัยในเรื่อง
เกี่ยวกับการจัดการศึกษา การวิจัย การบริการทางสังคมและทรัพยาการธรรมชาติ การประกันคุณภาพการศึกษา 
การเปิดสอนและการอนุมัติหลักสูตรของมหาวิทยาลัย 
  2. เสนอความเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการควบคุมและพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ
มหาวิทยาลัย  
  3. แต่งตั้งอนุกรรมการเพื่อด าเนินการตามหน้าที่ของคณะกรรมการนี้ 
  4. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่สภามหาวิทยาลัยมอบหมาย 
  5. เสนอผลการด าเนินงานและข้อเสนอแนะต่อสภามหาวิทยาลัยทุกระยะ 3 เดือน  
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โครงสร้างการบริหารงานมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 2-๔  โครงสร้างการบริหารงานมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 
 



 
 

บทท่ี 3 
หลักเกณฑแ์ละกระบวนการประชุม 

 

หลักเกณฑ ์
 การจัดประชุมในแตละครั้ง จําเปนอยางยิ่งที่จะตองมีองคประกอบของการประชุมอยางครบถวน เพ่ือ
ใหการประชุมครั้งนั้นๆ ดําเนินไปดวยความราบรื่นตลอดการประชุม โดยการประชุมคณะอนุกรรมการสภาวิชาการ 
คณะกรรมการสภาวิชาการ และคณะกรรมการติดตาม กํากับด้านวิชาการและคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย 
ราชภัฏนครสวรรค มีองคประกอบของการประชุมและบทบาทหนาที่ ดังนี้  
 1. ประธานในที่ประชุม ปฏิบัติหนาที่เปนผูนําในการประชุม บริหารการประชุมใหดําเนินไปอยางมี
ประสิทธิผล ดวยความเปนกลางรวมทั้งกระตุนใหเกิดการมีสวนรวมในการแสดงความ คิดเห็นจากคณะกรรมการใน
ที่ประชุม ประธานในที่ประชุมอาจเปนโดยตําแหนง หรือไดรับเลือกจากคณะกรรมการในที่ประชุม  
 2. กรรมการ ในที่นี้หมายถึง คณะอนุกรรมการสภาวิชาการ คณะกรรมการสภาวิชาการ และ
คณะกรรมการติดตาม กํากับด้านวิชาการและคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ที่มีคุณสมบัติ
เปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค วาดวยคุณสมบัติ หลักเกณฑ และวิธีการไดมาซึ่ง
คณะกรรมการสภาวิชาการ พ.ศ.2548 และเปนไปตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยในการพิจารณาคัดเลือก
ตัวแทนจากกรรมการสภามหาวิทยาลัย เพ่ือแตงตั้งเปคณะกรรมการติดตาม กํากับด้านวิชาการและคุณภาพ
การศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์  
 3. เลขานุการ มีบทบาทหนาที่ตามขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค วาดวยการประชุมสภา
มหาวิทยาลัย พ.ศ.2547 โดยอนุโลม คือ  
  3.1 เชิญประชุมตามคําสั่งของประธาน  
  3.2 ชี้แจงเกี่ยวกับขอเท็จจริง เกี่ยวกับขอกฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศ ขอบังคับ ของ
มหาวิทยาลัยที่เกี่ยวของกับเรื่องท่ีพิจารณาในที่ประชุม  
  3.3 เชิญบุคคลใดๆ เขารวมประชุม หรือชี้แจงในที่ประชุมตามที่สภาเห็นชอบ  
  3.4 จัดทํารายงานการประชุม  
  3.5 แจงมติของที่ประชุมไปยังผูที่เก่ียวของ  
  3.6 เก็บรักษาเอกสารการประชุม  
  3.7 ปฏิบัติการอ่ืนใดตามท่ีกําหนดไวในขอบังคับนี้หรือตามที่ประธาน หรือสภา มอบหมาย  
 4. ระเบียบวาระการประชุม ชวยใหคณะกรรมการทราบประเด็นที่จะประชุม และมี โอกาสได
เตรียมการรวบรวมขอมูล ความคิดเห็นตางๆ เกี่ยวกับเรื่องตามวาระการประชุม เพ่ือนํามาอภิปรายในการประชุม 
สงผลใหการประชุมดําเนินไปตามลําดับวาระ ชัดเจน และมีเปาหมาย ตามขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏนคร
สวรรค วาดวยการประชุมสภามหาวิทยาลัย พ.ศ.2547 โดยอนุโลม กําหนดใหการจัดระเบียบวาระการประชุม 
โดยจัดลําดับ ดังนี้  
  1. เรื่อง ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ  
   เปนวาระที่ประธานนําเรื่องที่พิจารณาแลว เห็นวาเปนประโยชน แจงแกที่ประชุม ให
ทราบ ทั้งในดานวิชาการและดานอื่นๆ ที่เก่ียวของ  
  2. เรื่อง รับรองรายงานการประชุม  
   เปนการพิจารณารับรองรายงานการประชุมในคราวที่ผานมา โดยทั่วไปนั้นควรจัดสงราย
งานการประชุมใหคณะกรรมการทราบกอนวันประชุม เพ่ือความรวดเร็ว หากขอความ ผิดพลาด ไมเปนไปตาม 
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ขอตกลงในการประชุมครั้งที่ผานมา ก็สามารถทักทวงใหแกไข เมื่อที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมทั้งที่มีการ
แกไข และไมมีการแกไข ประธานและเลขานุการลง ลายมือชื่อและวันที่ในตอนทายของรายงานการประชุมไว 
เปนหลักฐาน  
  3. เรื่อง สืบเนื่อง  
   เปนเรื่องที่คางจากการพิจารณาในการประชุมคราวที่ผ านมา หรืออาจเปนเรื่องที่
คณะกรรมการตองการติดตามผลการดําเนินงาน หรือติดตามเรื่องที่ไดมีการพิจารณาไปแลวในคราวประชุมครั้งที่ 
ผานมา  
  4. เรื่องเสนอเพ่ือทราบ  
   เปนวาระที่หนวยงานที่เกี่ยวของเสนอผลการดําเนินงาน เรื่องราวที่เกี่ยวของและอยูใน
ดุลยพินิจของคณะกรรมการทราบความเปนมา รวมถึงการดําเนินการในเรื่องนั้นๆ ทั้งนี้เรื่องที่เสนอเขาวาระการ
ประชุมดังกลาว ควรเปนเรื่องท่ีแจงเพ่ือใหคณะกรรมการรับทราบ โดยไมมีการลงมติแตอยางใด  
  5. เรื่อง เสนอเพ่ือพิจารณา  
   เปนเรื่องที่เสนอเขาสูที่ประชุมเพ่ือใหคณะกรรมการรวมกันพิจารณา เปนประเด็นสําคัญ
ในการจัดประชุมครั้งนั้น ๆ เรื่องท่ีเสนออาจมาจากประธาน หรือคณะกรรมการ ทั้งนี้รวมถึงเรื่องที่หนวยงานตาง ๆ 
เสนอขอบรรจุวาระเพ่ือใหคณะกรรมการมีมติในประเด็น ดังกลาวก็ได  
  6. เรื่อง อื่น ๆ  
   ในการประชุมคณะกรรมการแตละครั้งอาจจะมีหรือไมมีประเด็นที่นํามาเปนเรื่อง อ่ืน ๆ 
โดยทั่วไปจะเปนการนัดหมายกําหนดการประชุมในคราวตอไป โดยประธานที่ประชุมขอความเห็นกรรมการอ่ืน ๆ 
ในการนัดหมายวัน เวลา และสถานที่ในการประชุม นอกจากนี้ระเบียบวาระเรื่องอ่ืนๆ นั้น ยังรวมไปถึงการที่
ประธานหรือคณะกรรมการเสนอเรื่องที่มีความเรงดวนที่ไมสามารถบรรจุในวาระไดทัน สามารถนํามาพิจารณาใน
วาระนี้เพ่ิมเติมก็ได ทั้งนี้ควรคํานึงถึงความจําเปนเรงดวน และระยะเวลาในการพิจารณาดวย  
  ตามลําดับการจัดระเบียบวาระการประชุมนั้น  อนุโลมว าหากในกรณีที่ประธาน หรือ 
คณะกรรมการพิจารณารวมกันเปนวาวาระใดเปนเรื่องเรงดวนสามารถนํามาพิจารณากอนก็ได  
 5. เอกสารประกอบการประชุม เปนเอกสารที่จัดทําขึ้นชวยใหขอมูลแกคณะกรรมการ เพ่ือ
ประกอบการพิจารณา ตัดสินใจ  
 6. มติที่ประชุม คือการสรุปขอคิดเห็น ในเรื่องที่ประชุมนั้น ๆ รวมกันของคณะกรรมการ โดยมีมต ิ
เปนอยางใดอยางหนึ่งโดยมีความเห็นเปนเอกฉันท  
 7. รายงานการประชุม ถือเปนองคประกอบทีส่ําคัญในการประชุมแตละครั้ง รายงานการประชุมจะ 
เปนหลักฐานเพ่ือยืนยันและอางอิงเรื่องตางๆ ที่ตกลงรวมกันในที่ประชุม ซึ่งจะเสนอรายละเอียดในการจัดทํา
รายงานการในบทตอไป  
 8. แบบรายงานผลตามมติที่ประชุม ใชเพ่ือแจงผลมติที่ประชุมไปยังผู้ที่เกี่ยวข้องหรือหนวยงานที่
เกี่ยวของ กับเรื่องที่คณะกรรมการไดลงมติ ในคราวประชุมครั้งนั้น ๆ ทราบ  
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กระบวนการประชุม 
 กระบวนการในการจัดประชุมคณะอนุกรรมการสภาวิชาการ คณะกรรมการสภาวิชาการ และติดตาม 
กํากับด้านวิชาการและคุณภาพการศึกษาของสมหาวิทยาลัย แตละครั้งนั้นเปนไปตามแนวปฏิบัติที่ดีตามแบบอยาง
การประชุมใน รูปแบบที่เปนทางการฝายงานเลขานุการ ไดแบงขั้นตอนออกเปน 3 ชวงเวลา คือ  
  1. การดําเนินการกอนการประชุม  
  2. การดําเนินการระหวางการประชุม  
  3. การดําเนินการหลังการประชุม  
 ในแตละชวงเวลามีการดําเนินการตามขั้นตอนดังตอไปนี้  
  1. การดําเนินการกอนการประชุม  
  1.1 รับเรื่องขอบรรจุวารการประชุมจากคณะทั้ง ๕ คณะ หนวยงานตาง ๆ รวมทั้งจัดเตรียม 
ขอมูลที่จะเสนอเขาวาระเพ่ือใหคณะกรรมการพิจารณา  
  1.2 จัดทํารางวาระการประชุม โดยการหารือกับประธานและเลขานุการ เพ่ือตรวจทาน  และ
จัดลําดับความสําคัญของเรื่องที่เสนอ โดยเรียงลําดับความสําคัญของเรื่อง ตามวาระการประชุม  
  1.3 เมื่อไดเรื่องท่ีจัดทําวาระการประชุมเปนที่เรียบรอยแลว ทําการประสานงานสารบรรณจัดทํา
บันทึกขอความ เพือ่เชิญประชุมใหแกคณะกรรมการ พร้อมแนบวาระการประชุมและเอกสารประกอบการประชุม 
(ถามี) และทําการประสานคณะกรรมการทางโทรศัพทเพ่ือยืนยันการเขารวมและตรวจสอบองคประชุม  
  1.4 ดําเนินการจัดสงเอกสาร บันทึกขอความเชิญประชุมใหแกคณะกรรมการภายนอก โดยจัด 
สงทางไปรษณียและจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ และคณะกรรมการภายในมหาวิทยาลัย จัดสงไปยังคณะที่สังกัด  
  1.5 จัดทํารูปเลมวาระการประชุม เพ่ือใชในวันประชุมเทาจํานวนคณะกรรมการ  
  1.6 จัดทําเอกสารรายละเอียดคาใชจาย /ขอยืมเงินจากกลุมงานทรัพยสินและรายได เ 
พ่ือใชเปนคาใชจายในการจัดประชุม ได้แก่ คาตอบแทนคณะกรรมการ คาเบี้ยประชุม คาที่พัก คาน้ํามันเชื้อเพลิง  
คาอาหารวาง-อาหารกลางวัน เปนตน 
 
2. การดําเนินการระหวางการประชุม 
 การดําเนินการระหวางการประชุมนั้น วัตถุประสงคคือการอํานวยความสะดวกใหการประชุมเปนไปดวย
ความราบรื่น สรางความพึงพอใจแกคณะกรรมการและผูเขารวมประชุมทุกฝาย มีการดําเนินการ ดังนี้  
 2.1 จัดเตรียมความพรอมของหองประชุม เครื่องเสียง ปายชื่อคณะกรรมการ รวมทั้งจัด  
วางเอกสารขอมูลอื่นๆ ที่เก่ียวของกับการประชุมใหแกคณะกรรมการทุกทาน  
 2.2 อํานวยความสะดวกในการลงชื่อเขารวมการประชุม การจายคาตอบแทน ค่าเบี้ยประชุม คาน้ํามัน
เชื้อเพลิงแกคณะกรรมการ พรอมทั้งตรวจนับจํานวนคณะกรรมการผูเขารวมประชุม  
 2.3 ประสานผูเขารวม หรือผูที่มีสวนเกี่ยวของในการประชุมคราวนั้นๆ พรอมทั้ง จัดลําดับการเขารวม
ของผูที่เก่ียวของในแตละวาระ  
 2.4 บริการอาหารวาง เครื่องดื่ม และอาหารกลางวัน (ถามี) ในระหวางการประชุม  
 2.5 เมื่อการประชุมแลวเสร็จ ประสานรถมหาวิทยาลัย เพ่ือสงคณะกรรมการภายนอกยังที่พัก (ถามี) 
 
3. การดําเนินการหลังการประชุม  
 การดําเนินการภายหลังการประชุมนั้น เลขานุการหรือเจาหนาที่ผูรับผิดชอบ ควรดําเนินการ ดังนี้  
 3.1 จัดทํา ราง รายงานการประชุมภายหลังเสร็จจากการประชุม และเสนอใหเลขานุการ ตรวจทาน  
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แกไข เพ่ือใหเปนไปตามขอเสนอแนะและมติที่ประชุม กอนเสนอใหประธาน พิจารณาลงนามในรายงานการ
ประชุม  
 3.2 จัดทําสําเนาผลการพิจารณาใหผูเกี่ยวของทราบ เพ่ือใหการปฏิบัติมีผล เปนไปดวยความรวดเร็ว  
 3.3 ติดตามผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุม และจัดเตรียมรายงานผลนั้นใหที่ประชุมทราบ ในการประชุม
คราวตอไป  
 3.4 จัดเก็บเอกสารวาระการประชุม และเอกสารประกอบการประชุมเพ่ือใชเปนหลักฐานอางอิง  
 3.5 เผยแพรรายงานการประชุม ในสวนที่สามารถเผยแพรในทางสาธารณะ บนเว็บไซตของหนวยงาน 
(http://apr.nsru.ac.th/manage.php?page=conference)  
 3.6 จัดทําเอกสารตัดทางการเงิน ขอเบิกคาใชจายตาง ๆ ไปยังกลุมงานการเงิน เพ่ือคืนเงินยืมจาก 
กลมุงานทรัพยสินและรายได  
 3.7 จัดเตรียมการประชุมในคราวตอไป 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 



บทท่ี 4 
 วิธีด ำเนินงำนกำรประชุม 
 

จากพันธกิจและภารกิจของมหาวิทยาลัย ในการจัดการศึกษาวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง  
จําเปนอยางยิ่งที่มหาวิทยาลัย จะตองมีการดําเนินงานดานวิชาการตางๆ ใหมีคุณภาพและเปนที่ยอมรับทั้งใน
ระดับทองถิ่น ภูมิภาค พัฒนางานดานวิชาการอยางตอเนื่อง และเพ่ือใหเกิดการพัฒนาดังกลาว มหาวิทยาลัยไดมี
การจัดแตงตั้งคณะบุคคลที่มีความเชี่ยวชาญเปนที่ยอมรับ จากภายในมหาวิทยาลัย และผูทรงคุณวุฒิภายนอก  
เขารวมเปนคณะกรรมการ ซึ่งมีหนาทีโ่ดยมีการดําเนินงานรวมกับคณะกรรมการชุดตางๆ โดยในที่นี้จะขออธิบาย
ถึงขั้นตอน และวิธีการดําเนินงานการประชุม ดังนี้  

 
1. คณะอนุกรรมการสภาวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค  

มรภ.นครสวรรค์ 

การจัดการประชุมคณะอนุกรรมการสภาวิชาการ 
เขียนโดย นางสาวอรอุมา  ยองคํากาด 
กลุ่มงานบริหารสํานักงานผูอ้ํานวยการ 
สํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 

ผู้รับผิดชอบ แผนภูมิสายงาน 
(Flow Chart) 

ขั้นตอน / วิธีด าเนินงาน เอกสารที่เกี่ยวข้อง ระยะเวลา
ด าเนินการ 

นางสาวอรอุมา  
ยองคํากาด 

 
 

 จนท.ขอข้อมูลระเบยีบวาระการ
ประชุมจาก  
1. ผอ.สนส.  
2. รองฯ ฝ่ายวิชาการ  
3. บันทึกข้อความจาก 5 คณะ 

บันทึกข้อความขอบรรจุ
วาระการประชุม 

1-3 สัปดาห ์

 
 
 
 

 
 

พิจาณาระเบยีบวาระการประชุม 
1. พิจารณาแต่งต้ังอาจารย์พิเศษ 
2. สมอ.08 
หากวาระการประชุมมีจาํนวนน้อยให้
จัดทําหนังสือเวียน 
เพื่อพิจาณา หรือขึ้นอยูก่ับดุลพินิจ
ของประธานอนุกรรมการสภาวิชาการ 

บันทึกข้อความขอบรรจุ
วาระการประชุม 

1-3 สัปดาห ์

 
 
 
 

 ประสานงานเลขานุการเพื่อติดต่อห้อง
ประชุม 

1. แผนปฏิบัติงาน
ประชุมอนุกรรมการ
สภาวิชาการ 
2. แบบคําร้องขอใช้
ห้องประชุม 

5 นาท ี

 
 
 
 

 
 

จนท. ประสานงานกบัคณะกรรมการ
ทางโทรศัพท์ในเบื้องต้นเพื่อแจ้งวัน
เวลาประชุมและกําหนดการประชุม 

1. แผนปฏิบัติงาน
ประชุมอนุกรรมการ
สภาวิชาการ 

1 – 2 วัน 

 
    

สง่วาระการประชมุให้งาน

สารบรรณท าหนงัสือเวียน

เพ่ือพิจารณาความเหน็ชอบ 

- แต่งต้ัง  
  อ.พิเศษ 
- สมอ.๐๘ 

เร่ิม 

ประสานงานคณะกรรมการ 
จากตวัแทน 5 คณะ 

ตอ่ 

ขอข้อมลูระเบียบ
วาระการประชมุ 

 

จองห้อง
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ผู้รับผิดชอบ แผนภูมิสายงาน 
(Flow Chart) 

ขั้นตอน / วิธีด าเนินงาน เอกสารที่เกี่ยวข้อง ระยะเวลา
ด าเนินการ 

  
 
 
 

จนท.จัดทําหนังสือเชิญพร้อมแนบ
วาระการประชุม 
จัดส่งตามรายชื่อคณะกรรมการ 

1.บันทึกข้อความ ว...../
25... 

1 วัน 

 
 
 

 จนท. จัดทําวาระการประชุม 
พร้อมท้ังประสานคณะจัดส่ง
เอกสารประกอบการประชุม 
จํานวน 7 ชุด  

1. วาระการประชุม  
2. เอกสารประกอบการ
ประชุม 

1 สัปดาห ์

 
 

 จนท. จัดส่งวาระการประชุม
พร้อมท้ังเอกสาร
ประกอบการประชุมทั้ง  
5 คณะ 

1. วาระการประชุม  
2. เอกสารประกอบการ
ประชุม 

1 วัน 

 
 
 
 
 
 
 
 

 จนท. ประสานงานกับ
คณะกรรมการทางโทรศัพท์
อีกครั้งเพื่อนับองค์ประชุม  

1. แผนปฏิบัติงาน
ประชุมอนุกรรมการ
สภาวิชาการ 

1-2 วัน 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

1. จัดเตรียมอาหารว่างและ
เครื่องดื่ม  

1. แผนปฏิบัติงาน
ประชุมอนุกรรมการ
สภาวิชาการ 

3-5 นาท ี

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

1. จัดเตรียมห้องประชุม +
ป้ายช่ือคณะกรรมการ 
2. ประสานฝ่าย
โสตทัศนูปกรณ ์
3. บันทึกเทปการประชุม 

 1 วัน 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

ถอดเทปเพื่อจัดทํารายงาน
การประชุม 

รายงานการประชุม 1-3 วัน 

 
 
 

 จนท. จัดทําบันทกึข้อความเพื่อ
แจ้งผลรายงานการปะชุม 
เฉพาะวาระที่เกีย่วขอ้งให้หน่อย
งานที่ส่งข้อมูลเพื่อขอบรรจุวาระ
การประชุมทราบ  

1. บันทึกข้อความ 
2. รายงานการประชุม 
 

1 วัน 

สง่วาระการประชมุให้งานสาร

บรรณท าหนงัสือเชิญประชมุ 

 

ยืนยนัการเข้าร่วมประชมุ 

จากคณะกรรมการ 
ก่อนการประชมุ 1 สปัดาห์  

 

สง่วาระการประชมุ

ให้คณะกรรมการ 

จดัท าวาระการประชมุ+เตรียม
เอกสารประกอบการประชมุ 

จดัเตรียมอาหารวา่งและเคร่ืองดืม่  
 

ด าเนินการประชมุ 

จดัท ารายงานการประชมุ 

แจ้งผลรายงานการ

ประชมุให้หน่วยงานท่ี

เก่ียวข้องทราบ 
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2. คณะกรรมการสภาวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 

  

มรภ.นครสวรรค ์

การจัดการประชมุคณะกรรมการสภาวิชาการ 
เขียนโดย นางสาวอรอุมา  ยองคํากาด 
กลุ่มงานบริหารสาํนักงานผู้อํานวยการ 
สํานักส่งเสรมิวิชาการและงานทะเบียน 

ผู้รับผิดชอบ แผนภูมิสายงาน 
(Flow Chart) 

ขั้นตอน / วิธีด าเนินงาน เอกสารที่เกี่ยวข้อง ระยะเวลา
ด าเนินการ 

นางสาวอรอุมา  
ยองคํากาด 

 
 

 จนท.ขอข้อมูลระเบยีบวาระ
การประชุมจาก  
1. ผอ.สนส.  
2. รองฯ ฝ่ายวิชาการ  
3. บันทึกข้อความจาก 5 คณะ 
และข้อมลูต้องผ่านการพิจารณา
จากอนุกรรมการสภาวิชาการ 

บันทึกข้อความ 
ขอบรรจุวาระการ
ประชุม 

1-3 สัปดาห ์

 
 
 
 

 
 

พิจาณาระเบียบวาระการประชุม 
1. อนุมัติจบ 
2. สมอ.08 
จัดทําหนังสือเวียนเพื่อพิจาณา 
ถ้าวาระการประชุมมีมากกว่านี้  
3. พิจาณาหลักสูตร 
4. พิจารณาปรญิญากติติมศักดิ ์
5. มคอ. 7 
6. วาระลับ ฯลฯ 
ให้ดําเนินการลําดับถดัไป 

บันทึกข้อความ 
ขอบรรจุวาระการ
ประชุม 

1-3 สัปดาห ์

 
 
 
 

 ประสานงานเลขานุการเพื่อ
ติดต่อห้องประชุม 

1. แผนปฏิบัติงาน
ประชุมสภาวิชาการ 
2. แบบคําร้องขอใช้
ห้องประชุม 

5 นาท ี

 
 
 
 

 
 

จนท. ประสานงานกับ
คณะกรรมการทางโทรศัพท์ใน
เบื้องต้นเพื่อแจ้งวันเวลาประชุม
และกําหนดการประชุม 

1. แผนปฏิบัติงาน
ประชุมสภาวิชาการ  

1 – 2 วัน 
 

 
 
 
 

 จนท.จัดทําหนังสือเชิญพร้อมแนบ
วาระการประชุม 
จัดส่งตามรายชื่อคณะกรรมการ 
 

1.หนังสือที่ ศธ 0537/ 
ว..... 
2.บันทึกข้อความ ว...../
25... 

๑ วัน 

เร่ิม 

ประสานงานคณะกรรมการ 
ภายในและภายนอก 

จองห้อง

- อนมุตัิ
จบ 

ตอ่ 

สง่วาระการประชมุให้งานสาร

บรรณท าหนงัสือเวียนเพ่ือ

พิจารณาขอความเห็นชอบ 

ขอข้อมลูระเบียบ
วาระการประชมุ 

 

สง่วาระการประชมุ
ให้งานสารบรรณท า
หนงัสอืเชิญประชมุ



๑๗ 

 

ผู้รับผิดชอบ แผนภูมิสายงาน 
(Flow Chart) 

ขั้นตอน / วิธีด าเนินงาน เอกสารที่เกี่ยวข้อง ระยะเวลา
ด าเนินการ 

 
 
 

 จนท. จัดทําวาระการประชุม 
พร้อมทั้งประสานคณะจัดส่ง
เอกสารประกอบการประชุม 
จํานวน 15 ชุด  

1. วาระการประชุม  
2. เอกสารประกอบการ
ประชุม 

1 สัปดาห ์

 
 

 จนท. จัดส่งวาระการประชุม
พร้อมทั้งเอกสารประกอบการ
ประชุมทางไปรษณีย์ และ 5 
คณะ 

1. วาระการประชุม  
2. เอกสารประกอบการ
ประชุม 

1 วัน 

 
 
 
 
 
 
 
 

 จนท. ประสานงานกบั
คณะกรรมการทางโทรศัพท์อีก
ครั้งเพื่อนับองค์ประชุม  

1. แผนปฏิบัติงานประชุม
สภาวิชาการ  

1-2 วัน 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

1.ประสานงานกับฝ่ายยานเพื่อรับ 
– ส่ง ผู้ทรงคุณวุฒิ  
2. ประสาน รร.ที่ผู้ทรงคุณวุฒิ
ต้องการเข้าพัก 
3. จัดเตรียมอาหารว่างและ
เครื่องดื่ม อาหารกลางวัน 
4. จัดเตรียมเบี้ยประชุมและ
ค่าตอบแทนสําหรับ
คณะกรรมการ 

1. แบบคําร้องขอใช้รถ 
2. แผนปฏิบัติงานประชุม 
สภาวิชาการ 

3-5 นาท ี

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

1. จัดเตรียมห้องประชุม +ปา้ย
ชื่อคณะกรรมการ 
2. ประสานฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์ 
3. บันทึกเทปการประชุม 

 1 วัน 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

ถอดเทปเพื่อจัดทํารายงานการ
ประชุม 

รายงานการประชุม 1-3 วัน 

 
 
 
 
 
 

 จนท. จัดทําบันทกึข้อความเพื่อ
แจ้งผลรายงานการปะชุมเฉพาะ
วาระที่เกีย่วขอ้งให้หน่อยงานที่ส่ง
ข้อมูลเพื่อขอบรรจวุาระการ
ประชุมทราบ  

1. บันทึกข้อความ 
2. รายงานการประชุม 
 

1 วัน 

ยืนยนัการเข้าร่วมประชมุจาก

คณะกรรมการทัง้ภายในและ

ภายนอกก่อนการประชมุ 1 สปัดาห์ 

สง่วาระการ

ประชมุให้

คณะกรรมการ 

จดัท าวาระการประชมุ+เตรียม
เอกสารประกอบการประชมุ 

จองรถ + จองโรงแรม +  
จดัเตรียมอาหารวา่งและเคร่ืองดืม่  

+ อาหารกลางวนั 

ด าเนินการประชมุ 

จดัท ารายงานการประชมุ 

แจ้งผลรายงานการ

ประชมุให้หน่วยงานท่ี

เก่ียวข้องทราบ 



๑๘ 

 

๓. คณะกรรมการติดตาม ก ากับด้านวิชาการและคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์  

มรภ.นครสวรรค์ 

การจัดการประชุมคณะกรรมการติดตาม ก ากับด้านวิชากรและคุณภาพการศึกษาของ
มหาวิทยาลัย 

เขียนโดย นางสาวอรอุมา  ยองคํากาด 
กลุ่มงานบริหารสํานักงานผูอ้ํานวยการ 
สํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 

ผู้รับผิดชอบ แผนภูมิสายงาน 
(Flow Chart) 

ขั้นตอน / วิธีด าเนินงาน เอกสารที่เกี่ยวข้อง ระยะเวลา
ด าเนินการ 

นางสาวอรอุมา  
ยองคํากาด 

 
 

จนท.รวบรวมข้อมูลรายงานการ
ประชุมจาก  
1. อนุกรรมการสภาวิชาการ  
2. สภาวิชาการ  
เพื่อจัดทําเป็นระเบียบวาระการ
ประชุม 

บันทึกข้อความ 
ขอบรรจุวาระการประชุม 

1-3 สัปดาห ์

 
 
 
 

 
 

พิจาณาระเบยีบวาระการประชุม 
1. สมอ.08 
จัดทําหนังสือเวียนเพือ่พิจาณา 
ถ้าวาระการประชุมมีมากกวา่นี้  
2. พิจาณาหลักสูตร ฯลฯ 
ให้ดําเนินการลําดับถัดไป 

รายงานการประชุมสภา
วิชาการ 

1-3 สัปดาห ์

 
 
 
 

 ประสานงานเลขานุการเพื่อติดต่อ
ห้องประชุม 

1. แผนปฏิบัติงานประชุม
การกํากับ ติดตามฯ 
2. แบบคําร้องขอใช้หอ้ง
ประชุม 

5 นาท ี

 
 
 
 

 
 

จนท. ประสานงานกบั
คณะกรรมการทางโทรศัพท์ใน
เบื้องต้นเพื่อแจ้งวันเวลาประชุม
และกําหนดการประชุม 

1. แผนปฏิบัติงานประชุม
การกํากับ ติดตามฯ 

1 – 2 วัน 

 
 
 
 

 จนท.จัดทําหนังสือเชิญพร้อมแนบ
วาระการประชุม 
จัดส่งตามรายชื่อคณะกรรมการ 
 

1.หนังสือที่ ศธ 0537/ 
ว..... 
2.บันทึกข้อความ ว...../
25... 

1 วัน 

 

 

 

เร่ิม 

ประสานงานคณะกรรมการ 

ภายในและภายนอก 

- สมอ.08 

ตอ่ 

สง่วาระการประชมุให้งานสาร

บรรณท าหนงัสือเวียนเพ่ือ

พิจารณาขอความเหน็ชอบ 

ขอข้อมลูระเบียบ
วาระการประชมุ 

 

สง่วาระการประชมุ

ให้งานสารบรรณท า

หนงัสอืเชิญประชมุ 

จองห้อง



๑๙ 

 

 
ผู้รับผิดชอบ แผนภูมิสายงาน 

(Flow Chart) 
ขั้นตอน / วิธีด าเนินงาน เอกสารที่เกี่ยวข้อง ระยะเวลา

ด าเนินการ 
 
 
 

 จนท. จัดทําวาระการประชุม 
พร้อมทั้งประสานคณะจัดส่ง
เอกสารประกอบการประชุม 
จํานวน 10 ชุด  

1. วาระการประชุม  
2. เอกสารประกอบการ
ประชุม 

1 สัปดาห ์

 
 

 จนท. จัดส่งวาระการประชุม
พร้อมทั้งเอกสารประกอบการ
ประชุมทางไปรษณีย์ และคระ
กรรมการตัวแทนจากคณะ 

1. วาระการประชุม  
2. เอกสารประกอบการ
ประชุม 

1 วัน 

 
 
 
 
 
 
 
 

 จนท. ประสานงานกบั
คณะกรรมการทางโทรศัพท์อีก
ครั้งเพื่อนับองค์ประชุม  

1. แผนปฏิบัติงานประชุม
การกํากับ ติดตามฯ 

1-2 วัน 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

1.ประสานงานกับฝ่ายยานเพื่อรับ 
– ส่ง ผู้ทรงคุณวุฒิ  
2. ประสาน รร.ที่ผู้ทรงคุณวุฒิ
ต้องการเข้าพัก 
3. จัดเตรียมอาหารว่างและ
เครื่องดื่ม อาหารกลางวัน 
3. จัดเตรียมเบี้ยประชุมและ
ค่าตอบแทนสําหรับ
คณะกรรมการ 

1. แบบคําร้องขอใช้รถ 
2. แผนปฏิบัติงานประชุม
การกํากับ ติดตามฯ 

3-5 นาท ี

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

1. จัดเตรียมห้องประชุม +ปา้ย
ชื่อคณะกรรมการ 
2. ประสานฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์ 
3. บันทึกเทปการประชุม 

 1 วัน 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

ถอดเทปเพื่อจัดทํารายงานการ
ประชุม 

รายงานการประชุม 1-3 วัน 

 
 
 
 
 
 

 จนท. จัดทําบันทกึข้อความเพื่อ
แจ้งผลรายงานการปะชุมเฉพาะ
วาระที่เกีย่วขอ้งให้หน่อยงานที่ส่ง
ข้อมูลเพื่อขอบรรจวุาระการ
ประชุมทราบ  

1. บันทึกข้อความ 
2. รายงานการประชุม 
 

1 วัน 

 

ยืนยนัการเข้าร่วมประชมุ 

จากคณะกรรมการทัง้ภายในและ
ภายนอก 

สง่วาระการ

ประชมุให้

คณะกรรมการ 

จดัท าวาระการประชมุ+เตรียม
เอกสารประกอบการประชมุ 

จองรถ + จองโรงแรม +  
จดัเตรียมอาหารวา่งและเคร่ืองดืม่  

+ อาหารกลางวนั 

ด าเนินการประชมุ 

จดัท ารายงานการประชมุ 

แจ้งผลรายงาน

การประชมุให้

หนว่ยงานท่ี



บทท่ี 5 
รายงานการประชุม 

  
 ในการประชุมแตละครั้ง ยอมเกิดขอคิดเห็นตางๆ มากมายที่เกี่ยวของกับเรื่องตามวาระ การประชุม 
รวมถึงมติในเรื่องใดเรื่องหนึ่งที่คณะกรรมการพิจารณาออกเสียงเปนเอกฉันท เลขานุการหรือผูที่ไดรับมอบหมาย ต
องทําการบันทึกรายละเอียด รวมทั้งขอมูลตางๆ ไวอยางครบถวน เพ่ือใชเปนหลักฐานอางอิงและติดตามผลการ
ดําเนินงานจากหนวยงานที่เกี่ยวของกับเรื่องนั้น โดยจัดทําในรูปของ “รายงานการประชุม” 
 

 รายงานการประชุม ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 คือ การ
บันทึกขอคิดเห็นของผูมาประชุมผูเขารวมประชุม และมติของที่ประชุมไวเปนหลักฐาน รายงานการประชุมนั้น 
เมื่อผานการรับรองจากที่ประชุมถือวามีผลในทางกฎหมาย ดังนั้นในการบันทึกรายงานการประชุมแตละครั้ง  
ผูจดบันทกึรายงานการประชุมรวมทั้งคณะกรรมการ ควรพิจารณา และเสนอขอคิดเห็นตางๆ โดยใหอยูในขอบเขต
อํานาจหนาที่ตามที่ไดรับมอบหมาย หรือหนาที่ตามคําสั่งแตงตั้ง 
 

ความสําคัญของรายงานการประชุม  
1. ใชเปนหลักฐานในการบันทึกขอตกลง ขอคิดเห็นที่ไดมีความเห็นชอบรวมกันของคณะกรรมการ  

เปนหลักฐานในการปฏิบัติงาน  
2. สามารถใชเปนเครื่องมือในการติดตามผลการดําเนินงาน เนื่องจากรายงานการประชุมยอมมีการลง

มติอยางชัดเจน จึงเปนหลักฐานสําคัญในการมอบหมายงาน ติดตามงาน ซึ่งจะเปนประโยชนแกคณะ และหนวย
งานตาง ๆ ภายในมหาวิทยาลัย  

3. รายงานการประชุมที่ผานการรับรองรายงานแลว สามารถใชเปนเอกสารในการอางอิงตามกฎหมาย 
ในกรณีมีการโตแยงใดๆ ในการปฏิบัติ โดยใหยึดตามมติท่ีประชุม  

 

รูปแบบของรายงานการประชุม  
โดยทั่วไปนั้นรายงานการประชุม จัดรูปแบบตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว าดวยงานสารบรรณ 

พ.ศ.2526 ซึ่งมีแนวปฏิบัติ ดังนี้  
1. รายงานการประชุม ให ลงชื่อคณะที่ประชุม หรือชื่อการประชุมนั้น เช น รายงานการ 

คณะอนุกรรมการสภาวิชาการ คณะกรรมการสภาวิชาการ คณะกรรมการติดตาม กํากับด้านวิชาการและคุณภาพ
การศึกษาของมหาวิทยาลัย 

2. ครั้งที่...... ใหลงครั้งที่ในการประชุม  
3. เมื่อ......... ใหลงวันที่ เดือน ปที่ประชุม  
4. ณ........... ใหลงสถานที่ท่ีประชุม  
5. ผูมาประชุม ใหลงชื่อแลหรือตําแหนงของผูไดรับแตงตั้งเปนคณะที่ประชุมซึ่งมาประชุม กรณีที่มีผู

มาประชุมแทนใหลงชื่อผูมาประชุมแทน และลงวามาประชุมแทนผูใด หรือตําแหนงใด  
6. ผูไมมาประชุม ใหลงชื่อและหรือตําแหนงของผูที่ไดรับแตงตั้งเปนคณะที่ประชุม ซึ่งมิไดมาประ

ชุมพรอมเหตุผล (ถามี)  
7. ผูเขารวมประชุม ใหลงชื่อและตําแหนงของผูที่มิไดรับการแตงตั้งเปนคณะที่ประชุม ซึ่งไดเขารวม

ประชุม (ถามี)  
8. เริ่มประชุมเวลา..... ใหลงเวลาที่เริ่มการประชุม  



๒๐ 
 

9. ขอความ............. ใหบันทึกขอความที่ประชุม โดยปกติใหเริ่มตนดวย ประธานกลาวเปดประชุม 
และเรื่องที่ประชุม กับมติหรือขอสรุปของที่ประชุมในแตละเรื่องตามลําดับ  

10. เลิกประชุมเวลา....... ใหลงเวลาที่เลิกประชุม  
11. ผูจดรายงานการประชุมใหลงชื่อผูจดรายงานการประชุมในครั้งนั้นๆ การบันทึกรายงานการ

ประชุมที่เปนวาระลับ ตามขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค วาดวยการประชุมสภามหาวิทยาลัย พ.ศ. 
2547 ไดกลาวถึงการบันทึกรายงานการประชุมโดยการลงมติ ใหเปนการลงมติตามขอบังคับนี้ และในขณะที่มี
การประชุมเทานั้น และการลงมติใหทําโดยเปดเผย เวนแตเมื่อมีกรรมการคนใดคนหนึ่งรองขอใหลงมติโดยลับ หรือ
โดยวิธีการอ่ืนใด โดยกรรมการที่มาประชุมไมนอยกวากึ่งหนึ่งเห็นชอบดวย จึงใหกระทําการโดยลับหรือวิธีการอ่ืน
ใด ในสวนของการบันทึกรายงานการประชุมลับนั้น คณะกรรมการอาจมีมติใหจดรายงานการประชุมลับทั้งหมด 
หรือบางสวนก็ได โดยใหมีการบันทึกการประชุมไว การเปดเผยรายงานการประชุมลับให เปนไปตามมติ
คณะกรรมการ  

 

ลักษณะของรายงานการประชุมที่ดี  
1. มีเนื้อหาครบถวนตามที่คณะกรรมการไดมีมติในการประชุม  
2. ใชถอยคําที่ชัดเจน กระชับ เขาใจงาย และตรงประเด็น  
3. ภาษาท่ีใชในรายงานการประชุมนั้น ควรเปนภาษาทางการ ไมควรใชภาษาพูดเปนลักษณะประโยค

บอกเลาที่ไดใจความ รายงานการประชุมที่ดีไดนั้น ผูจดบันทึกรายงานตองมีสมาธิในระหวางการรับฟง ขอคิดเห็น 
ขอเสนอแนะ หรือมติจากคณะกรรมการ และหมั่นฝกฝนศึกษาตัวอยางรายงานการ ประชุมจากที่ตางๆ ทั้งใน
รูปแบบที่เปนทางการและไมเปนทางการ เพ่ือเพ่ิมทักษะทางดานภาษาที่เปนทางการ การใชสํานวนภาษาใน
รายงานการประชุม รวมทั้งการสรุปมติ ในประเด็นตางๆ เพ่ือใหไดรายงานการประชุมที่ดี ตามรูปแบบสากลนิยม 
  
 


