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ค ำน ำ 
 

คู่มือการปฏิบัติงานกระบวนการงานจัดประชุมนี้ จัดท าขึ้นเพ่ือให้ผู้ปฏิบัติงานใช้เป็นแนวทางในการ
ปฏิบัติงาน ประกอบด้วย 1) วัตถุประสงค์ของการจัดท าคู่มือ 2) ขอบเขตของกระบวนการ 3) นิยามศัพท์
เฉพาะ 4) หน้าที่ความรับผิดชอบ 5) ความต้องการของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย กฎ ระเบียบที่
เกี่ยวข้อง 6) ข้อก าหนดที่ส าคัญของกระบวนการ 7) กระบวนการและขั้นตอนการปฏิบัติงาน (เดิม และใหม่) 
 8) มาตรฐานการปฏิบัติงาน และ 9) ระบบติดตามประเมินผล 

คณะผู้จัดท าจะติดตามและประเมินผลความส าเร็จของมาตรฐานการปฏิบัติงานที่ก าหนดของคู่มือฉบับ
นี้ เพ่ือน าผลการด าเนินงานไปทบทวนและปรับปรุงกระบวนการงานจัดประชุม 
 

 
 

             คณะผู้จัดท า 
      2 มกราคม 2563  
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 1 คู่มือปฏิบัติงานกระบวนการงานจัดประชุม 
 

1. วัตถปุระสงค์     
  1. เพ่ือเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานของกระบวนการงานจัดประชุมส าหรับบุคลากรที่
เกี่ยวข้อง 
  2. เพ่ือเป็นประโยชน์ในการประเมินผลการปรับปรุงคุณภาพและกระบวนการงานจัดประชุม
ของหน่วยงานให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน 
   
    
2. ขอบเขตของกระบวนการ   

 คู่มือการปฏิบัติงานนี้ครอบคลุมข้ันตอน 5 ขั้นตอน 
 1)  จัดท าปฏิทินการประชุม  
 2)  เตรียมการประชุม 
 3)  จัดท าระเบียบวาระการประชุม 
 4)  สรุปรายงานการประชุม 
 5)  ประเมินความส าเร็จของการด าเนินงานตามงานจัดประชุม  
   
3. นิยามศัพท์เฉพาะ 

มาตรฐาน หมายถึง สิ่งที่เอาเป็นเกณฑ์ส าหรับเทียบก าหนด ทั้งในด้านปริมาณ และคุณภาพ 
(พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542) 

มาตรฐานการปฏิบัติงาน  หมายถึง ผลการปฏิบัติงานในระดับใดระดับหนึ่ง ซึ่งถือว่าเป็น
เกณฑ์ที่น่าพอใจหรืออยู่ในระดับที่ผู้ปฏิบัติงานส่วนใหญ่ท าได้ โดยมีกรอบในการพิจารณาก าหนด
มาตรฐานหลายๆ ด้าน อาทิ ด้านปริมาณ คุณภาพ ระยะเวลา ค่าใช้จ่าย หรือพฤติกรรมของ
ผู้ปฏิบัติงานหน่วยงานกลางจ าเป็นต้องก าหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานให้เหมาะสมและสอดคล้องกับ
ลักษณะของงานประเภทนั้น ๆ ด้วย 

การประชุม หมายถึง กิจกรรมของบุคคลกลุ่มหนึ่งซึ่งได้มาพบปะกันตามก าหนดนัดหมาย 
โดยมีวัตถุประสงค์ต่าง ๆ กัน เช่น เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ความคิดเห็น เพ่ือแก้ปัญหา เป็นต้น ผู้เข้า
ประชุมแต่ละคนเป็นได้ทั้งผู้รับสารและผู้ส่งสาร ส่วนความรู้ ข้อมูล ข้อเท็จจริง ข้อคิดเห็น อารมณ์ 
ความรู้สึกแสดงออกมาในที่ประชุม คือ “สาร” นั่นเอง 

วาระการประชุม หมายถึง วัน เวลา ที่ก าหนดให้ด าเนินการประชุม 
ระเบียบวาระการประขุม หมายถึง เรื่องท่ีน ามาปรึกษาหารือกันในที่ประชุม 
มติ  หมายถึง  ข้อตกลงของที่ประชุมในวาระต่าง ๆ การออกเสียงลงมติถือเสียงส่วนมาก

ของที่ประชุม ถ้าทุกคนในที่ประชุมเห็นด้วย เรียกว่า มติเป็นเอกฉันท์ การลงมติอาจเป็นการลงมติโดย
เปิดเผย หรือเป็นความลับก็ได้ เมื่อที่ประชุมออกเสียงแล้วถือว่า มติที่ออกเสียงในที่ประชุมสามารถ
น าไปปฏิบัติต่อไป 

รายงานการประชุม หมายถึง การบันทึกความคิดเห็นของผู้มาประชุม ผู้เข้าร่วมประชุม 
และมติที่ประชุมไว้เป็นหลักฐาน 
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4. หน้าที่ความรับผิดชอบ 
 
ผู้รับผิดชอบ บทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบ 

ผู้อ านวยการส านักศิลปะและ
วัฒนธรรม 

พิจารณา/ลงนามสั่งการ 

หัวหน้าส านักงาน พิจารณาตรวจสอบความถูกต้อง 
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1. จัดท าปฏิทินการประชุม 

2. เตรียมการประชุม 
3. จัดท าระเบียบวาระการประชุม 
4. จัดท ารายงานการประชุม 
5. ติดต่อประสานงานกับบุคลากรที่เก่ียวข้องในการจัดประชุม 

 
5. ความต้องการของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย กฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง 

 5.1 ความต้องการของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
ผู้ส่งมอบ/ผู้รับบริการ/ 

ผู้มีส่วนได้/ส่วนเสีย/คู่ความร่วมมือ 
ความต้องการ 

ผู้ส่งมอบ ส านักศิลปะและวัฒนธรรม ได้รายงานการประชุมที่ชัดเจน ถูกต้อง เพื่อ
มอบหมายให้ผู้รับผิดชอบด าเนินการต่อไป 

ผู้รับบริการ : ผู้บริหารงานและบุคลากร 
ส านักศิลปะและวัฒนธรรม 

ได้รายงานการประชุมที่ชัดเจน ถูกต้อง 
พร้อมด าเนินงานตามมติที่ประชุม 

ผู้มีส่วนได้/ส่วนเสีย : หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้รับข้อมูลที่ถูกต้อง สมบูรณ์ และรวดเร็ว 
คู่ความร่วมมือ :  - 
 

5.2 กฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
- 
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6. ข้อก าหนดที่ส าคัญของกระบวนการ 
  

ข้อก าหนดที่ส าคัญ 

 ที่มาของข้อก าหนดที่ส าคัญ 
ความต้องการ/ความคาดหวัง 

กฎหมาย 
ระเบียบ 
ข้อบังคับ ผู้ส่งมอบ 

ผู้เรียน/
ผู้รับ 

บริการ 

ผู้มีส่วน
ได้/ 

ส่วนเสีย 

คู่ความ
ร่วมมือ 

รายงานการประชุมมีความชัดเจน 
ถูกต้อง เพื่อมอบหมายให้

ผู้รับผิดชอบด าเนินการต่อไป 
 
 

ส านัก
ศิลปะและ
วัฒนธรรม 

ผู้ บ ริ ห า ร
ง า น แ ล ะ
บุคลากร 

ส านัก
ศิลปะและ
วัฒนธรรม 

หน่วยงาน
ที่เก่ียวข้อง 

- - 

 
 
  



 

 4 คู่มือปฏิบัติงานกระบวนการงานจัดประชุม 
 

7. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
 7.1 ผังกระบวนการปฏิบัติงานที่มีคุณภาพ (Quality Work Procedure : QWP 
  7.1.1 ผังกระบวนการปฏิบัติงานที่มีคุณภาพ (Quality Work Procedure :QWP)  (เดิม) 
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 7.1.2 ผังกระบวนการปฏิบัติงานที่มีคุณภาพ (Quality Work Procedure :QWP)  (ใหม่) 
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7.2 วิธีการปฏิบัติงานที่มีคุณภาพ (Quality Work Instruction : QWI) 

  
 
 

 

วิธีการปฏิบัติงานที่มีคุณภาพ (QWI) 
งานจัดประชุม 

ค าจ ากัดความ 
              การประชุม หมายถึง กิจกรรมของบุคคลกลุ่มหนึ่งซึ่งได้มาพบปะกันตามก าหนดนัดหมาย โดยมี
วัตถุประสงค์ต่าง ๆ กัน เช่น เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ความคิดเห็น เพื่อแก้ปัญหา เป็นต้น ผู้เข้าประชุมแต่ละคน
เป็นได้ท้ังผู้รับสารและผู้ส่งสาร ส่วนความรู้ ข้อมูล ข้อเท็จจริง ข้อคิดเห็น อารมณ์ ความรู้สึกแสดงออกมาในที่
ประชุม คือ “สาร” นั่นเอง 

ขั้นตอนการปฏิบัติ ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ เอกสารที่เกี่ยวข้อง 

1. จัดท าปฏิทินการประชุม ตุลาคม เจ้าหน้าที่บริหารงาน
ทั่วไป ฝ่ายงานธุรการ

และสารบรรณ 

ปฏิทินการประชุม 

2. เตรียมการประชุม ตุลาคม - กันยายน
ของปีถัดไป 

เจ้าหน้าที่บริหารงาน
ทั่วไป ฝ่ายงานธุรการ

และสารบรรณ 

หลักฐานการเชิญ
ประชุม 

3. จัดท าระเบียบวาระการประชุม ตุลาคม - กันยายน
ของปีถัดไป 

เจ้าหน้าที่บริหารงาน
ทั่วไป ฝ่ายงานธุรการ

และสารบรรณ 

ระเบียบวาระการ
ประชุม 

4. สรุปรายงานการประชุม ตุลาคม - กันยายน
ของปีถัดไป 

เจ้าหน้าที่บริหารงาน
ทั่วไป ฝ่ายงานธุรการ

รายงานการประชุม 
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และสารบรรณ 
5. ประเมินความส าเร็จของการ
ด าเนินงานตามงานกระบวนการ
ธุรการและสารบรรณ 

ตุลาคม-กันยายน 
ของปีถัดไป 

เจ้าหน้าที่บริหารงาน
ทั่วไป ฝ่ายงานธุรการ

และสารบรรณ 

1. แนวทางการ
ปฏิบัติงานของงาน
แผนงานและ
งบประมาณ 
2. คู่มือปฏิบัติงาน
กระบวนการงาน
แผนงานและ
งบประมาณ (เดิม) 
3. ผลการด าเนินงาน
ตามกระบวนการงาน
แผนงานและ
งบประมาณ 
4. ปรับปรุงขั้นตอนการ
ปฏิบัติงานกระบวนการ
งานแผนงานและ
งบประมาณ 
5. คู่มือปฏิบัติงาน
กระบวนการงาน
แผนงานและ
งบประมาณ (ใหม่) 

 
7.3 แบบฟอร์มที่ใช้ในการปฏิบัติงาน 

   
รหัส ชื่อแบบฟอร์ม 
001 แบบฟอร์มการเขียนระเบียบวาระการประชุม 
002  
003  

 
 7.4 เอกสารอ้างอิง 
 - 
    
8. มาตรฐานการปฏิบัติงาน 
 จ านวนการประชุม 24 ครั้ง/ปี 
 
9. ระบบติดตามประเมินผล 

- 
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ภาคผนวก 
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ภาคผนวก ก 
หนังสืออนุมัติกระบวนการปฏบิัติงาน 
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หนังสือรับรองกระบวนการปฏิบัติงาน 

 
     ข้าพเจ้า นายอนันตชัย  เอกะ ต าแหน่ง ผู้อ านวยการส านักศิลปะและวัฒนธรรม ได้
พิจารณาและเห็นชอบกับกระบวนการงานจัดประชุม ในฐานะผู้บังคับบัญชาและดูแลของฝ่าย
บริหารงานทั่วไป ส านักศิลปะและวัฒนธรรม 
 โดยยินยอมให้ฝ่ายบริหารงานทั่วไป ส านักศิลปะและวัฒนธรรม น ากระบวนการงานจัด
ประชุม มาใช้ในหน่วยงานตั้งแต่วันที่ 2 มกราคม 2563 เป็นต้นไป   
 

                     ให้ไว้  ณ  วันที่ 2 มกราคม 2563 

     
       นายอนันตชัย      เอกะ 
     (ผู้อ านวยการส านักศิลปะและวัฒนธรรม) 
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 12 คู่มือปฏิบัติงานกระบวนการงานจัดประชุม 
 

 
 
 
 

ภาคผนวก ข 
แบบฟอร์มที่ใช้ในการปฏิบัติงาน 

 

 
  



 

 13 คู่มือปฏิบัติงานกระบวนการงานจัดประชุม 
 

แบบฟอร์ม 001 แบบฟอร์มการเขียนระเบียบวาระการประชุม 

 
  



 

 14 คู่มือปฏิบัติงานกระบวนการงานจัดประชุม 
 

 
 

 



 

 15 คู่มือปฏิบัติงานกระบวนการงานจัดประชุม 
 

แบบฟอร์ม 002 การปรับปรุงและพัฒนางาน 

 

 



 

 16 คู่มือปฏิบัติงานกระบวนการงานจัดประชุม 
 

 



 

 17 คู่มือปฏิบัติงานกระบวนการงานจัดประชุม 
 



 

 18 คู่มือปฏิบัติงานกระบวนการงานจัดประชุม 
 



 

 19 คู่มือปฏิบัติงานกระบวนการงานจัดประชุม 
 

 



 

 20 คู่มือปฏิบัติงานกระบวนการงานจัดประชุม 
 



 

 21 คู่มือปฏิบัติงานกระบวนการงานจัดประชุม 
 

 
  



 

 22 คู่มือปฏิบัติงานกระบวนการงานจัดประชุม 
 

แบบฟอร์ม 003 คู่มือปฏิบัติงาน 
 

 



 

 23 คู่มือปฏิบัติงานกระบวนการงานจัดประชุม 
 

 



 

 24 คู่มือปฏิบัติงานกระบวนการงานจัดประชุม 
 



 

 25 คู่มือปฏิบัติงานกระบวนการงานจัดประชุม 
 



 

 26 คู่มือปฏิบัติงานกระบวนการงานจัดประชุม 
 



 

 27 คู่มือปฏิบัติงานกระบวนการงานจัดประชุม 
 



 

 28 คู่มือปฏิบัติงานกระบวนการงานจัดประชุม 
 



 

 29 คู่มือปฏิบัติงานกระบวนการงานจัดประชุม 
 



 

 30 คู่มือปฏิบัติงานกระบวนการงานจัดประชุม 
 



 

 31 คู่มือปฏิบัติงานกระบวนการงานจัดประชุม 
 



 

 32 คู่มือปฏิบัติงานกระบวนการงานจัดประชุม 
 



 

 33 คู่มือปฏิบัติงานกระบวนการงานจัดประชุม 
 



 

 34 คู่มือปฏิบัติงานกระบวนการงานจัดประชุม 
 



 

 35 คู่มือปฏิบัติงานกระบวนการงานจัดประชุม 
 

 
 

 



 

 36 คู่มือปฏิบัติงานกระบวนการงานจัดประชุม 
 

 

 

 

 

 

คณะผู้จัดท า 

คู่มือปฏิบัติงานกระบวนการงานจัดประชุม 
 

นางสาวพรรณผกา  แก้วติน  เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป 
 



 

คู่มือการปฏิบัติงาน (Work Manual) 

Suan Sunandha Rajabhat University 

1 ถนนอู่ทองนอก  แขวงวชิระ  เขตดุสิต  กรุงเทพมหานคร  10300 




