
งานบริหารทั่วไป (งานจัดประชุม) : หน้า 1 
 

 

มทร. ตะวันออก 
สถาบันบัวราชมงคล

ตะวันออก 

 
คู่มือมาตรฐานขั้นตอนการปฏิบตัิงาน 

(Standard Operation Procedure: SOP) 
งานการจัดประชุมคณะกรรมการบริหาร/

คณะกรรมการอ านวยการสถาบัน 

 
รหัสเอกสาร 
Bua-01-04 

 

 
วันที่บงัคับใช ้
29 มี.ค. 64 

 
เขียนโดย : นางสาวสวุดี บุญฉิม 
ควบคุมโดย :  นางสาววชิราภรณ์ เรือนแป้น 
อนุมัติโดย :  นางสาวรุ่งอรุณ ดอนจันทร์ทอง 

แก้ไขครั้งที่ : 
(ถ้ามี) 

วัตถุประสงค์ : เพ่ือให้การบริหารจัดการ การประชุมคณะกรรมการบริหารและคณะกรรมการอ านวยการสถาบัน มีความถูก
ต้อง ครบถ้วน ทันเวลา 

ตัวช้ีวัดที่ส ำคัญ : รอ้ยละความส าเร็จของการจัดการประชุมมีความถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา ร้อยละ 90 

ขอบเขตงำน : จัดเตรียมข้อมูลเพ่ือท าวาระการประชุม ท าหนังสือเชิญประชุม และสรุปรายงานการประชุม ตลอดจนส่ง
รายงานการประชุมให้คณะกรรมการ 

ค ำจ ำกัดควำม :  กำรประชุม คือ กิจกรรมของบุคคลกลุ่มหนึ่งซึ่งได้มาพบปะกันตามก าหนดนัดหมาย โดยมีวัตถุประสงค์
ต่างๆกัน เช่น เพ่ือแลกเปลี่ยนความรู้ ความคิด เพ่ือแก้ปัญหา เป็นต้น ผู้เข้าประชุมแต่ละคนเป็นได้ทั้งผู้รับสาร
และผู้ส่งสาร ส่วนความรู้ ข้อมูล ข้อเท็จจริง ข้อคิดเห็น อารมณ์ ความรู้สึกที่แสดงออกมาในที่ประชุม คือ “สาร” 
ประธำนกรรมกำร คือ ผู้ที่ท าหน้าที่ควบคุมการประชุมทั้งหมด  
รองประธำนกรรมกำร คือ ผู้ที่ท าหน้าแทนประธาน เมื่อประธานไม่อยู่ 
กรรมกำร คือ ผู้ท าหน้าที่พิจารณาเรื่องท่ีอยู่ในวาระการประชุม และตั้งข้อเสนอเพ่ือให้ที่ประชุมพิจารณา  
เลขำนุกำร คือ ผู้ท าหน้าที่จัดระเบียบวาระการประชุมและบันทึกรายงานการประชุม โดยมีผู้ช่วยเลขานุการ
ช่วยปฏิบัติงาน พร้อมทั้งอ านวยความสะดวกต่างๆ 
ระเบียบวำระ คือ เรื่องที่น าเข้าที่ประชุมของคณะกรรมการในการประชุมเฉพาะกลุ่ม ก าหนดเป็น  
วาระท่ี 1 ... วาระท่ี 2... ฯลฯ 
มติที่ประชุม คือ ความเห็น ความคิดเห็น หรือข้อตกลงที่เห็นพ้องต้องกันในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง ถ้าทุกคนใน 
ที่ประชุมเห็นด้วย ก็เรียกว่ามติเป็นเอกฉันท์ การลงมติอาจเป็นการลงมติโดยเปิดเผยหรือเป็นความลับก็ได้ 
เมื่อที่ประชุมออกเสียงแล้ว ถือว่ามติที่ออกเสียงในที่ประชุมสามารถน าไปปฏิบัติต่อไปได้ ในกรณีที่มติที่ประชุม
เท่ากัน ซึ่งจ าเป็นต้องเลือกทางเลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง ประธานในที่ประชุมสามารถพิจารณาออกเสียงเพ่ิมได้
อีกหนึ่งเสียง 
 

หน้ำที่ควำม
รับผิดชอบ :  

ประธำนคณะกรรมกำร : ให้ความเห็นชอบ ควบคุมการประชุม 
กรรมกำร : ร่วมรับฟัง อภิปราย แสดงความคิดเห็น และลงมติตามสมควร เพ่ือให้การประชุมด าเนินไปอย่าง
ราบรื่น รวมทั้งเตรียมพร้อมรับมอบหมายหน้าที่งานอ่ืนตามมติประชุม 
เลขำนุกำร / ผู้ช่วยเลขำนุกำร :: จัดท าระเบียบวาระ ด าเนินการประชุม จดบันทึกและจัดท ารายงานการ
ประชุม 
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มทร. ตะวันออก 
สถาบันบัวราชมงคล

ตะวันออก 

 
คู่มือมาตรฐานขั้นตอนการปฏิบตัิงาน 

(Standard Operation Procedure: SOP) 
งานการจัดประชุมคณะกรรมการบริหาร/

คณะกรรมการอ านวยการสถาบัน 

 
รหัสเอกสาร 
Bua-01-04 

 

 
วันที่บงัคับใช ้
29 มี.ค. 64 

 
เขียนโดย : นางสาวสวุดี บุญฉิม 
ควบคุมโดย :  นางสาววชิราภรณ์ เรือนแป้น 
อนุมัติโดย :  นางสาวรุ่งอรุณ ดอนจันทร์ทอง 

แก้ไขครั้งที่ : 
(ถ้ามี) 

เอกสำรอ้ำงอิง :  

แบบฟอร์มที่ใช้ : 1. บันทึกข้อความเชิญประชุม 
2. แบบเสนอวาระการประชุม 
3. ทะเบียนรายชื่อผู้เข้าประชุม  
4. ระเบียบวาระประชุม 
5. รายงานการประชุม 

เอกสำรบันทึก : เอกสำร ผู้รับผิดชอบ สถำนที่จัดเก็บ ระยะเวลำ วิธีกำรจัดเก็บ 
รายงานการประชุม นางสาวสุวดี บุญฉิม ห้องส านักงาน

ผู้อ านวยการสถาบัน 
 5 ป ี จัดเรียงตามวันที ่
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ล ำดับที ่ ผู้รับผิดชอบ แผนภูมิสำยงำน (Flowchart) 
ขั้นตอน/วิธกีำร/ 
รำยละเอียดงำน 

ระยะ 
เวลำ 

เอกสำรที่เกี่ยวข้อง 

    
 

  

1. ผู้ปฏิบัติงานสาร
บรรณ 

 1.ขออนุมัติการประชุม/ 
ค่าใช้จ่ายในการประชุม 
2.จัดท าบันทึกข้อความเชิญ 
ประชุมและแจ้งการเสนอวาระ 
3.จัดส่งหนังสือเชิญประชุมผ่าน 
ระบบ e-manage หรือ e-mail 
หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์อื่น ๆ 

1 ชม - แบบเสนอวาระ 
- เอกสารข้อมลูต่างๆ 

6. 
 
 

กรรมการและ
เลขานุการ 

 1.จัดท าระเบียบวาระการประชุม 
2.ส่งระเบยีบวาระการประชุมให้
คณะกรรมการทาง    e- mail 

1 วัน ระเบียบวาระการ
ประชุม 

7. กรรมการและ
เลขานุการ 

 บันทึกขออนุมัติค่าใช้จ่ายในการ
ประชุม ค่าอาหารว่างและ
เครื่องดื่ม ค่าเบี้ยประชุม ค่าใช้
เดินทาง 

30 นาที บันทึกขออนุมัติ
ค่าใช้จ่าย 

8. คณะกรรมการฯ  
 
 
 

 

ด าเนินการประชุม 
- ลงทะเบียนผูเ้ข้าประชุม 
- จ่ายค่าเบี้ยประชุม 
- บันทึกการประชุม 

3 ชม. 
 
 

-ระเบียบวาระการ
ประชุม               
-ทะเบียนรายชื่อ           
-เอกสารการ
เบิกจ่าย 

9. กรรมการและ
เลขานุการ 

 
 
 

จัดท ารายงานการประชุม เสนอ
รองผู้อ านวยการฯ (ภายใน 3 วัน) 

1 วัน ร่างรายงานการ
ประชุม  

10 คณะกรรมการฯ  
 
 
 
 

 
 

คณะกรรมการพิจารณาและ
รับรองรายงานการประชุม 
 
 
 
 

30 นาที ร่างรายงานการ
ประชุม 

11 ผู้ปฏิบัติงานสาร
บรรณ 

 แจ้งเวียนรายงานการประชุมที่
ผ่านการรับรองแล้วผ่านระบบ e-
manage  

10 นาที รายงานการประชุม 

   
 

   

 

เห็นชอบ 

 

ไมเ่ห็นชอบ 

 

เตรียมการประชุม 

เริ่ม 

จัดท าระเบียบวาระการประชุม 

จัดท าบันทึกขออนุมัติค่าใช้จ่าย 
(ถ้ามี) 

จบ 

ด าเนินการประชุมและ 
บันทึกการประชุม 

จัดท ารายงานการประชุม 

แจ้งเวียนรายงานการประชุม 

พิจารณารับรอง
รายงานการ

ประชุม 


