คู่มือการปฏิบัติงาน
เรื่อง
การเขียนรายงานการประชุม

งานบริหารงานบุคคล
สานักปลัดเทศบาล
เทศบาตาบลบ้านแหวน

คานา
รายงานการประชุม คือ การบันทึกความคิดเห็นของผู้มาประชุม ผู้เข้าร่วมประชุมและมติของ
ที่ประชุมไว้เป็นหลักฐาน ดังนั้น เมื่อมีการประชุม จึงเป็นหน้าที่ของฝ่ายเลขานุการที่จะต้องรับผิดชอบจัดทา
รายงานการประชุม ปัญ หาของการเขียนรายงานการประชุมที่พบบ่อยคือ ไม่ร้วู ิธีการ ดาเนินการ ประชุม
ที่ถูกต้อง ไม่ร้จู ะ จดอย่าง ไร ไม่ เข้าใจ ประเด็นของเรื่อง ผู้จดบันทึกการประชุ มจะต้ องรู้วิธี คิดก่อน เขียน
รู้ ลาดับ ความคิด รู้โครงส ร้างความคิด รู้ องค์ ประกอบเนื้อหา จ ะทาให้ เขียนได้ เข้าใจง่าย ไม่สับสนวกวน
จึงทาให้บัตรประวัติดังกล่าว เกิดความผิดพลาดและแตกต่างกันไปในแต่ละท้องถิ่น
ดังนั้น เพื่อให้การจัดประชุม ของข้าราชการและพนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นไป
โดยถูกต้องและเป็นไปในแนวทางเดียวกัน งานบริหารบุคคล สานักปลัดเทศบาล เทศบาลตาบลบ้านแหวน
จึงได้จัดทาคู่มือการปฏิบัติ การจัดประชุม ข้าราชการและพนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขึ้น โดยอาศัย
แนวทางตามแบบของข้าราชการพลเรือนเป็นสาคัญ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการจัดทา บันทึกรายงานการประชุม
ของข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นต่อไป
งานบริหารงานบุคคล
สานักปลัดเทศบาล

การเขียนรายงานการประชุม
รายงานการประชุม คือ การบันทึกความคิดเห็นของผูมาประชุม ผูเขารวมประชุม และมติ
ของที่ประชุมไวเปนหลักฐานดังนั้น เมือ่ มีการประชุมจึงเปนหนาที่ของฝายเลขานุการที่จะตองรับผิดชอบจัดทํา
รายงานการประชุม
ปญหาของการเขียนรายงานการประชุม
1. ไมรูวิธีการดําเนินการประชุมที่ถูกตอง
2. ไมรูจะจดอยางไร
3. ไมเขาใจประเด็นของเรื่อง
ผูเขียนจะตองรูวิธีคิดกอนเขียน รูลําดับความคิด รูโครงสรางความคิด รูองคประกอบเนื้อหา
ของหนังสือ รูยอหนาแรกของหนังสือราชการ คืออะไร ยอหนาตอไป คืออะไร จบอยางไร จะทําใหเขียน
หนังสือไดเขาใจงาย ไมสับสนวกวน
การจดรายงานการประชุม
รายงานการประชุม พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 ให ความหมายวา รายละเอียด
หรือสาระของการประชุมที่จดไวอยางเปนทางการ
ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี วาดวยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 ใหความหมายวา การบันทึกความ
คิดเห็นของผูมาประชุม ผูรวมประชุม และมติของที่ประชุมไวเปนหลักฐาน
รายงานการประชุมจัดเปนหนังสือราชการชนิดที่ 6 คือ หนังสือที่เจาหนาที่จัดทําขึ้นหรือรับไวเปน
หลักฐานในราชการ ดังนั้น การจัดทํารายงานการประชุมตองจัดทาใหถูกตอง ตามระเบียบ
ความสําคัญของรายงานการประชุม
รายงานการประชุม มีความสําคัญกับองคการมาก หากรายงานการประชุมมีความหมายผิดไปจาก
การอภิปราย ยอมเกิดความเสียหายตอองคการได โดยมีความสําคัญดังนี้
1. เปนองคประกอบของการประชุมการประชุมอยางเปนทางการ มีองคประกอบ ไดแก ประธาน
องคประชุม เลขานุการ ญัตติ ระเบียบวาระการประชุม มติ รายงานการประชุม และหนังสือเชิญประชุม
ในการประชุ ม บางเรื่ อ งอาจมีอ งค ป ระกอบไม ค รบก็ ไ ด แต ร ายงานการประชุ ม ก็ถื อ เป น
องคประกอบที่ขาดไมได เพราะการประชุมนั้นมีวัตถุประสงคจะใหผูมีอํานาจหนาที่ หรือมีความรูความ
เชี่ยวชาญในเรื่องที่มีการประชุมนั้นมารวมแสดงความคิดเห็นเพื่อนําไปสูการลงมติ คือเสียงขางมาก และ
สามารถนําไปปฏิบัติไดตอไป
รายงานการประชุมจึงเปนองคประกอบที่มีความสําคัญ เพราะจะตองใชเปนหลักฐานในการ
อางอิงยืนยัน หรือตรวจสอบในภายหลัง รายงานการประชุมจะมีผลสมบูรณตอเมื่อมีการรับรองรายงานการ
ประชุมเรียบรอยแลว
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2. เปนหลักฐานการปฏิบัติงาน ยืนยันการปฏิบัติงานที่ไดบันทึกรายงานผลการปฏิบัติงาน การ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น การกําหนดนโยบาย ขอเสนอแนะ และมติที่ประชุม
3. เปนเครื่องมือการติดตามงาน รายการประชุมที่มีการจดมติไว จะเปนหลักฐานสําคัญให
เลขานุการหรือผูไดรับมอบหมายไดติดตามงานตามมติที่ประชุม
การประชุมจะมีระเบียบวาระ เรื่องที่เสนอใหที่ประชุมทราบ ซึ่งผูปฏิบัติจะรายงานผลหรือ
ความกาวหนาในการปฏิบัติงานตามมติที่ประชุมครั้งกอน ทั้งนี้จะเปนประโยชนแกองคการใหสามารถเรงรัด
และพัฒนางานได
4. เปนหลักฐานอางอิง รายงานการประชุมที่รับรองรายงานการประชุมแลว ถือเปนเอกสารที่ใช
อางอิงไดตามกฎมาย หากมีปญหาหรือความขัดแยงในทางปฏิบัติ สามารถใชมติที่ประชุมเพื่อยุติความขัดแยงนั้น
5. เปนขอมูลขาวสาร เลขานุการจะสงรายงานการประชุมใหผูเขารวมประชุมไดรับทราบขอมูล
หรือทบทวนเรื่องราวที่ผานมาในการประชุมครั้งกอน นอกจากนี้ยังเปนประโยชนสาหรับผูไมมาประชุมไดศึกษา
ขอมูลและรับทราบมติที่ประชุมดวย
รายงานการประชุมเปนขอมูลขาวสารที่สามารถเผยแพรใหบุคลากรในหนวยงานไดรับทราบ
และถือวาเปนรูปแบบหนึ่งของการประชุมสัมพันธภายใน เพื่อสรางความเขาใจอันดีตอองคการ
การเขียนจดหมายเชิญประชุม
การประชุ ม แต ล ะครั้ ง เลขานุ ก ารต อ งมี ห น า ที่ ทํ า จดหมายเชิ ญ ประชุ ม เพื่ อ นั ด หมาย
คณะกรรมการสมาชิก หรือผูที่มีสวนเกี่ยวของกับการประชุมของหนวยงานนั้น ๆ ผูเขาประชุมจะไดทราบวาจะ
มีการประชุม เรื่องอะไร วันใด เวลาใด มีระเบียบวาระการประชุมอะไรบาง เพื่อผูเขาประชุมจะไดเตรียมตัวหา
ขอมูลตาง ๆ มาเสนอแกที่ประชุม
การเขียนจดหมายเชิญประชุมมีหลักการเขียน ดังนี้
1. จดหมายเชิญประชุมควรสงลวงหนาใหผูเขารวมประชุมทราบลวงหนาอยางนอย 7 วัน กอน
การประชุม เพื่อใหเตรียมตัวเขาประชุม หรือหากมีธุระจะไดแจงใหหนวยงานทราบ
2. แจงเรื่องที่จะประชุม วัน เวลา สถานที่ พรอมทั้งระเบียบวาระการประชุมใหชัดเจน
3. ใชสํานวนภาษาที่ชัดเจน รัดกุม และไดใจความ ไมเขียนเยิ่นเยอ วกวน เพราะจะทําใหผูอาน
เขาใจความหมายไมถูกตอง
4. การเขียนจดหมายเชิญประชุม อาจจะเขียนระเบียบวาระการประชุมลงไปในจดหมายเชิญ
ประชุม หรือแยกระเบียบวาระการประชุมอีกแผนตางหากก็ไดโดยทั่วไปการเขียนจดหมายเชิญประชุม
- ยอหนาแรกจะแจงวาผูมีอํานาจ เชน ประธาน คณบดี ผูอํานวยการ ฯลฯ ตองการนัดประชุม
เรื่อง อะไร ครั้งที่เทาไร เมื่อไร ที่ไหน
- ยอหนาถัดมาจะแจงหัวขอประชุมหรือระเบียบวาระการประชุม และยอหนาสุดทายจะเชิญ
ใหผูเขาประชุมไปประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ที่กําหนด
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การเขียนรายงานการประชุม
1. ควรจดรายงานการประชุมควรจดเฉพาะใจความสําคัญ ไมจําเปนตองจดทุกคําพูดหากเปน
การประชุมสําคัญ ๆ อาจตองจดอยางละเอียด จุดทุกญัตติที่ผูประชุมเสนอใหพิจารณาแตไมตองจดคําพูดที่
อภิปรายกัน หรือความเห็นที่ผูประชุมเสนอทั้งหมด
2. ใชภาษาใหถูกตองชัดเจน ที่สามารถสื่อความหมายใหผูรับสารหรือขอตกลงของที่ประชุมเพื่อ
นําไปปฏิบัติตามมติของที่ประชุม โดยบันทึกอยางกะทัดรัด เฉพาะใจความสําคัญของเหตุผลและมติของที่ประชุม
3. การเขียนรายงานการประชุมควรเขียนเรียงตามลําดับวาระการประชุมครั้งนั้น ๆ โดยเขียนหัว
เรื่องหรือปญหาในแตละวาระพรอมทั้งมติของที่ประชุมในญัตตินั้น ๆ ดวย
4. ไมตองจดคําพูดโตแยงของแตละคน หรือคําพูดที่เปนรายละเอียดปลีกยอยมากเกินไป ยกเวน
เปนการบันทึกอยางละเอียดที่ตองการขอมูลที่มีรายละเอียดมาก
5. ผูเขียนรายงานการประชุมตองตั้งใจฟงการประชุมอยางมีสมาธิเพื่อเขียนรายงานการประชุม
ไดถูกตองตามมติ และตามความเปนจริง
6. ควรแยกประเด็นสําคัญของผูที่ประชุมเสนอมาใหอานเขาใจงาย ไมสับสน
7. ถาขอมูลเปนตัวเลข จํานวนเงิน สถิติ ควรเขียนใหถูกตอง ชัดเจน เรียงเปนลําดับชัดเจนที่
สามารถสื่อความหมายไดงาย
8. ใชถอยคําสํานวนแบบยอความใหไดใจความสมบูรณ ไมใชคําฟุมเฟอย หรือสํานวนโวหารที่
เราอารมณที่อาจสื่อความหมายไปในทางใดทางหนึ่ง ไมตรงตามวัตถุประสงคของเรื่องที่ประชุม
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แบบรายงานการประชุม
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เริ่มประชุมเวลา
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แบบรายงานการประชุม
1. รายงานการประชุมใหลงชื่อคณะที่ประชุมหรือชื่อการประชุมนั้น เชน “รายงานการประชุม
คณะกรรมการ................”
2. ครั้งที่ การลงครั้งที่ที่ประชุม มี 2 วิธี ที่สามารถเลือกปฏิบัติได คือ
2.1 ลงครั้งที่ที่ประชุมเปนรายป โดยเริ่มครั้งแรกจากเลข 1 เรียงเปน ลําดับไปจนสิ้น ป
ปฏิทิน ทับเลขปพุทธศักราชที่ประชุมเมื่อขึ้นปใหมใหเริ่มครั้งที่ 1 ใหม เรียงไปตามลําดับ เชน ครั้งที่ 1/2555
, 2/2555
2.2 ลงจํานวนครั้งที่ประชุมทั้งหมดของคณะที่ประชุม หรือการประชุมนั้นประกอบกับครั้งที่
ที่ประชุมเปนรายป เชน ครั้งที่ 12 – 1/2555 , 12 – 2/2555
3. เมื่อวันที่ ใหลงวัน เดือน ป ที่ประชุม เชน วันอังคารที่ 12 กุมภาพันธ 2555
4. ณ ใหลงชื่อสถานที่ ที่ใชเปนที่ประชุม
5. ผูมาประชุม ใหลงชื่อและหรือตําแหนงของผูไดรับแตงตั้งเปนคณะที่ประชุมซึ่งมาประชุมใน
กรณีที่เปนผูไดรับการแตงตั้งเปนผูแทนหนวยงานใหระบุวาเปนผูแทนของหนวยงานใด พรอมตําแหนงในคณะ
ที่ป ระชุ ม ในกรณี ที่เ ป น ผู มาประชุ มแทนใหล งชื่อผู มาประชุ มแทนและลงด ว ยวามาประชุ มแทนผู ใด หรือ
ตําแหนงใด หรือแทนผูแทนหนวยงานใด
6. ผูไมมาประชุมใหลงชื่อหรือตําแหนงของผูที่ไดรับการแตงตั้งเปนคณะที่ประชุม ซึ่งมิไดมา
ประชุมโดยระบุใหทราบวาเปนผูแทนจากหนวยงานใดพรอมทั้งเหตุผลที่ไมสามารถมาประชุม ถาหากทราบ
ดวยก็ได
7. ผูเขารวมประชุมใหลงชื่อหรือตําแหนงของผูที่มิไดรับการแตงตั้งเปนคณะที่ประชุม ซึ่งไดเขา
มารวมประชุมและหนวยงานที่สังกัด (ถามี)
8. เริ่มประชุมใหลงเวลาที่เริ่มประชุม
9. ขอความใหบันทึกขอความที่ประชุม โดยปกติเริ่มดวยประธานกลาวเปดประชุมและเรื่องที่
ประชุมกับมติหรือขอสรุปของที่ประชุมในแตละเรื่อง ประกอบดวยหัวขอ ดังนี้
9.1 วาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ
วิธีเขียน ไดแก หัวขอเรื่อง บุคคลนําเขา เนื้อหา บทสรุป (ที่ประชุมรับทราบ)
9.2 วาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม (กรณีเปนการประชุมที่ไมใชการประชุมครั้งแรก)
วิธีเขียน เชน ประธานไดเสนอรางรายงานการประชุมครั้งที่ 1/2553 เมื่อวันที่
5 พฤษภาคม 2553 ใหที่ประชุมพิจารณา ที่ประชุมพิจารณาแลว รับรองรายงานการประชุมโดยไมมีกี่แกไข
หรือมีการแกไขดังนี้.........................
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การรับรองรายงานการประชุม อาจทําได 3 วิธี คือ
วิธีที่ 1 การรับรองแบบเรงดวน มีความจําเปนเรงดวนที่จะตองรับรองรายงานการประชุมเพื่อ
นําไปใชงานสําคัญ เรงดวนใหประธานหรือเลขานุการของที่ประชุม อานสรุปมติที่ประชุมพิจารณารับรอง
วิธีที่ 2 การรับรองในการประชุมครั้งตอไป ใหประธานหรือเลขานุการ เสนอรายงาน การประชุม
ครั้งที่แลวมาใหที่ประชุมพิจารณารับรอง
วิธีที่ 3 การรับรองโดยการแจงเวียน ใชในกรณีที่ประชุมครั้งเดียว / ครั้งสุดทาย หรือประชุมครั้ง
ตอไปอีกนานมาก
9.3 วาระที่ 3 เรื่องที่เสนอใหที่ประชุมทราบ วิธีเขียนเหมือนกับระเบียบวาระที่ 1
9.4 วาระที่ 4 เรื่องที่เสนอใหที่ประชุมพิจารณา
วิธีเขียน หัวขอเรื่อง ผูนําเขา เนื้อหา (ประกอบดวย ประเด็นปญหาและ
ผลกระทบ ขอเท็จจริง ความคิดเห็น ขอเสนอ ) บทสรุปมติที่ประชุม เชน ที่ประชุมพิจารณาแลวใหสวนงานหา
ขอมูลเพิ่มเติมประกอบการพิจารณาในครั้ง ตอไป
9.5 วาระที่ 5 เรื่องอื่น ๆ (ถามี) เปนเรื่องดวนและสําคัญ เกิดขึ้นหลังจากออกหนังสือเชิญ
ประชุมไปแลว
10. ประธาน กลาวการปดประชุม
11. เลิกประชุมเวลา ใหลงเวลาที่เลิกประชุม
12. ผูจดรายงานการประชุม
สวนประกอบของขอความในแตละเรื่อง ควรประกอบดวยเนื้อหา 3 สวน คือ
สวนที่ 1 ความเปนมา หรือสาเหตุที่ทําใหตองมีการประชุมพิจารณาเรื่องนั้นๆ
สวนที่ 2 ความคิดเห็นหรือขออภิปรายตางๆ ซึ่งคณะที่ประชุมไดแสดงความคิดเห็นหรือได
อภิปรายในเรื่องดังกลาว
สวนที่ 3 มติที่ประชุม ซึ่งถือเปนสวนสําคัญ ที่จําเปนตองระบุใหชัดเจน เพื่อจะไดใชเปน
หลักฐาน หรือใชเปนแนวทางในการปฏิบัติตอเรื่องตางๆ ที่ไดประชุม
การจดรายงานการประชุม อาจทําได 3 วิธี คือ
วิธีที่ 1 จดรายละเอียดทุกสํานวนที่พูด ของกรรมการ หรือผูเขารวมประชุมทุกคน พรอมดวยมติ
ใชในกรณีที่เปนปญหาตีความดานกฎหมาย / เปนทางการ
วิธีที่ 2 จดอยางยอ จดยอประเด็นสําคัญของกรรมการหรือผูเขารวมประชุม อันเปนเหตุผล
นําไปสูมติของที่ประชุม พรอมดวยมติ
วิธีที่ 3 จดแตเหตุผลกับมติของที่ประชุม ไดแกปญหาขอเท็จจริง ความเห็นขอเสนอแนะ และมติที่ประขุม
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ทักษะการจับประเด็นสรุปความ
1. เรื่องแจงทราบ 5W1H ใชเทคนิค 5W1H ในการคิดวิเคราะหปญหาคืออะไร หรือ อะไรคือปญหา
Who ใคร (ในเรื่องนั้นมีใครบาง)
What ทําอะไร (แตละคนทําอะไรบาง)
Where ที่ไหน (เหตุการณหรือสิ่งที่ทํานั้นอยูที่ไหน)
When เมื่อไหร (เหตุการณหรือสิ่งที่ทํานั้นทําเมื่อวัน เดือน ป ใด)
Why ทําไม (เหตุใดจึงไดทําสิ่งนั้น หรือเกิดเหตุการณนั้นๆ)
How อยางไร (เหตุการณหรือสิ่งที่ทํานั้นทําเปนอยางไรบาง)
2. เรื่องพิจารณา ประเด็นปญหา ผลกระทบ ขอเท็จจริง ความคิดเห็น ขอเสนอ มติที่ประชุม บุคคล
อภิปราย พูดในที่ประชุม ผูจดรายงานการประชุมตอง “จับเจตนา” ของผูพูดวาตองการอะไร ดังนี้
2.1 รายงาน
- รายงานการปฏิบัติงาน ความคืบหนาของผลงาน / รายงาน
ปญหาอุปสรรค
2.2 แจง
- การพูดแจงใหเพื่อทราบ 5W1H
2.3 ชี้แจง
- การพูดเพื่อชี้แจงสาเหตุ เรื่องราว หรือชี้แจงระเบียบการปฏิบัติ
2.4 แสดงความคิดเห็น - การแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับประเด็นที่พิจารณาอยู ทําแลวเกิด
ประโยชน ผลดี ผลเสียหรือไมอยางไร
2.5 ใหขอเสนอ
– การใหขอเสนอควรทําอะไร หรือ อยางไร
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ตัวอยางการเขียนรายงานการประชุม
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะวารสารศาสตร
และสื่อสารมวลชน
ขอที่ 1

ขอที่ 1

ครั้งที่ 1/2556

ขอที่ 2

วันศุกรที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2556

ขอที่ 3

ณ หองประชุมเกษม ศิริสัมพันธ ชั้น 4 อาคารคณะวารสารศาสตรฯ ศูนยรังสิต

ขอที่ 4

------------------------------------------ผูมาประชุม
1. รองศาสตราจารยพรทิพย สัมปตตะวนิช
ประธานกรรมการ
(คณบดีคณะวารสารศาสตรและสื่อสารมวลชน)
2. นายภัทรพงศ ศรีเธียรอินทร
กรรมการผูทรงคุณวุฒิ
3. อาจารย ดร.พงษศักดิ์ พยัฆวิเชียร
กรรมการผูทรงคุณวุฒิ
4. ผูชวยศาสตราจารยชุลีพร เกษโกวิท
กรรมการผูทรงคุณวุฒิ
5. ผูชวยศาสตราจารยปทมา สุวรรณภักดี
กรรมการ
(รองคณบดีฝายบริหาร และ หัวหนาสาขาภาพยนตรและภาพถาย)
6. รองศาสตราจารยกัลยกร วรกุลลัฎฐานีย
กรรมการ
(รองคณบดีฝายวิชาการ)
7. รองศาสตราจารยวงหทัย ตันชีวะวงศ
กรรมการ
(รองคณบดีฝายวิจัยและวางแผน)
8. อาจารยวารี ฉัตรอุดมผล
กรรมการ
(รองคณบดีฝายการนักศึกษา)
9. อาจารย ดร.นิธิดา แสงสิงแกว
กรรมการ
(ผูอํานวยการโครงการปริญญาตรี ภาคภาษาอังกฤษ (B.J.M.)
10. อาจารยสมัชชนันท เอกปญญากุล
กรรมการ
(ผูแทนจากสภาอาจารยประเภทหนวยงาน และ หัวหนาสาขาวิชาโฆษณา)
11. อาจารยเกศราพร ทองพุมพฤกษา
กรรมการ
(หัวหนาสาขาวิชาหนังสือพิมพและสิ่งพิมพ)
12. อาจารยดวงแกว เธียรสวัสดิ์กิจ
กรรมการ
(หัวหนาสาขาวิชาประชาสัมพันธ)
13. นางสาวหรรษา วงศธรรมกูล
เลขานุการคณะกรรมการ
14. นางสาวธารารัตน พรหมบุบผา
ผูชวยเลขานุการคณะกรรมการ
15 นางสาวศรัณยภัทร ศรีวิชา
ผูชวยเลขานุการคณะกรรมการ

ขอที่ 5
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ผูไมมาประชุม
1. อาจารยประไพพิศ มุทิตาเจริญ
(รองคณบดีฝายวิเทศสัมพันธและประชาสัมพันธ)
2. รองศาสตราจารยกิติมา สุรสนธิ
- (ผูแทนคณาจารย)
3. รองศาสตราจารยแอนนา จุมพลเสถียร
(ผอํานวยการปริญญาโท)

ติดราชการ
ติดราชการ

ขอที่ 6

ขอที่ 6

ติดราชการ

ผูเขารวมประชุม
1. นางปทุมมาศ เฟองการรบ
2. นางสาวอมราลักษณ ภูวไนยวีรพงศ
3. นางปยาพัชร คนชม

ขอที่ 7

---------------------------------เปดประชุมเวลา 13.30 น.

ขอที่ 8

----------------------------------ประธานกลาวเปดประชุมและแจงใหที่ประชุมทราบและพิจารณาวาระตางๆ ดังนี้
วาระที่ 1

เรื่องที่แจงใหที่ประชุมทราบ
1.1 เรื่อง................................................................
ประธานแจงที่ประชุมวา ...........................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
มติที่ประชุม
ที่ประชุมรับทราบ
วาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม
2.1 เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ..........................
ที่ประชุมพิจารณารายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะวารสาร
ศาสตรและสื่อสารมวลชน ครั้งที่ ........... เมื่อวันที่ ................. แลว มีมติใหแกไขรายงานการ
ประชุม ดังนี้
หนาที่ 4 วาระที่ 3 ขอที่ 1 “............ขอความเดิม..............” แกไขเปน
“............ขอความใหม..............”
มติที่ประชุม
ที่ป ระชุ มรั บ รองรายการประชุม ครั้ง ที่ 11/2555
โดยใหแกไขดังกลาว

ขอที่ 9
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วาระที่ 3

เรื่องสืบเนื่อง
3.1 เรื่อง...................................................................................................
3.1.1 เรื่อง................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
มติที่ประชุม
ที่ประชุมรับทราบ
3.1.2 เรื่อง...................................................................................
.....................................................................................................................................................
......................................................................................................................
มติที่ประชุม
ที่ประชุมรับทราบ
3.2 เรื่อง..........................................................................................
ประธานแจงที่ประชุมวา ..........................................................................
.....................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
มติที่ประชุม
ที่ประชุมรับทราบ
วาระที่ 4 เรื่องพิจารณา
4.1 เรื่อง พิจารณา..............................................................................
.....................................................................................................................................................
......................................................................................................................
มติที่ประชุม
ที่ประชุมเห็นชอบในหลักการ และใหดําเนินการตามที่เสนอ
4.2 เรื่อง......................................................................................
4.2.1 เรื่อง......................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
มติที่ประชุม
ที่ประชุมเห็นชอบในหลักการ และใหดําเนินการ
ตามที่เสนอ
4.2.2 เรื่อง......................................................................................
.....................................................................................................................................................
......................................................................................................................
มติที่ประชุม
ที่ประชุมเห็นชอบในหลักการ และใหดําเนินการ
ตามที่เสนอ
4.3 เรื่อง พิจารณา..............................................................................
.....................................................................................................................................................

ขอที่ 9
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วาระที่ 5

เรื่องอื่นๆ
5.1 เรื่อง.......................................................................
.....................................................................................................................................................
.........................................................................................................................
มติที่ประชุม
ที่ประชุมรับทราบ
5.2 เรื่อง วันประชุมครั้งตอไป
ประธานแจงที่ประชุมวา ประชุมครั้งตอไปในวัน.....................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
มติที่ประชุม
ที่ประชุมรับทราบ

ขอที่ 9

----------------------------------ปดประชุมเวลา 15.10 น.

ขอที่ 10

------------------------------------------

ธารารัตน พรหมบุบผา ผูจดรายงานการประชุม
หรรษา วงศธรรมกูล ผูตรวจรายงานการประชุม

ข้ อที่ 11
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ขอบกพรองในการเขียนรายงานการประชุม
1. ชื่อรายงานและผูจด มีการใชคําตางๆไมตรงกัน ควรใชใหเปนมาตรฐาน คือ รายงานการ
ประชุมและผูจดรายงานการประชุม
2. ชื่อการประชุม บางแหงตั้งชื่อการประชุมไมเหมาะสม เชน “การประชุมแผน”.........พิมพชื่อ
คณะกรรมการตามที่แตงตั้ง เชน “การประชุมคณะกรรมการวางแผน” เปนตน
3. วันที่และสถานที่ประชุม
- บางครั้งวันและวันที่ไมตรงกัน เชน วันพุธที่ 5 แตความจริง คือวันพฤหัสบดีที่ 5 เปนตน
- สถานที่ประชุมบางแหงระบุเฉพาะชื่อหรือหมายเลขหองประชุม ควรระบุหนวยงานดวย
เชน หองประชุม 306 ชั้น 3 อาคารคณะวารสารศาสตรฯ มธ.ศูนยรังสิต เปนตน
4. วันเวลาประชุม
- การใชคําวา เปด-ปดประชุม ที่ถูกควรใชคําวา เริ่มประชุม และ เลิกประชุม สวนคําวา
เปด-ปด ควรใชในกรณีของประธาน คือ ประธานกลาวเปดการประชุม – ปดการประชุม
- การเขียนตัวเลขเวลา ตองเขียน 09.00 น. ไมใช 9.00 น. และเขียนตามจริงไมใชตาม
เวลาที่นัดหมาย เศษของนาทีอนุโลมเปนเลข 0 หรือ 5 นาที เชน 15.45 น.
5. ผูมาประชุม บางแหงใช ผูเขาประชุม รายชื่อผูเขาประชุม ฯลฯ ควรใชใหเปนมาตรฐานคือผูมา
ประชุม และ ผูไมมาประชุม สวนผูเกี่ยวของที่เขาประชุม แตไมใชกรรมการหรือคณะบุคคลที่ไดรับการแตงตั้ง
เรียกวา ผูเขารวมประชุม
บทสรุป
รายงานการประชุมนั้น เปนการบันทึกเรื่องราวที่เกิดขึ้นในการประชุม ซึ่งมีทั้งสวนที่เปน
สาระสําคัญและสวนที่เปนพลความ เปนรายละเอียดปลีกยอยที่อาจไมจําเปนตองบันทึกไวในรายงานการ
ประชุมได ผูที่ทําหนาที่จดรายงานการประชุมเพื่อมาทําเปนบันทึกรายงานการประชุมในภายหลัง จึงตองมี
คุณสมบัติและมีทักษะความสามารถ ดังที่ไดนําเสนอมาแลวขางตน
รายงานการประชุมเปนเอกสารที่ตองบันทึกชื่อผูเขาประชุม ผูจดรายงานการประชุม ผูตรวจ
รายงานการประชุม ตลอดจนผูที่เกี่ยวของในการประชุมทุกคน จึงตองเขียนโดยรําลึกอยูเสมอวา จะตอง
ตรวจสอบรายชื่อ นามสกุล ยศและตําแหนง ของผูที่ปรากฏชื่อในรายงานการประชุมอยาง พลาดไมได
อยางไรก็ตาม หากผูที่มีหนาที่รับผิดชอบในเรื่องของการจดการจัดทําบันทึกรายงานการประชุมจะไดเตรียมตัว
ใหพรอม ก็จะชวยใหการทําหนาที่ดังกลาวประสบความสําเร็จและไดรับการยอมรับไดโดยไมยากลําบาก
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