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กระบวนการ : การจัดประชุม 
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คูมือการปฏิบัติงาน 
กระบวนการ : การจัดประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยสวนดุสิตอยางมีประสิทธิภาพ 

 
1. วัตถุประสงค   

1.1 เพ่ือใหผูปฏิบัติทราบถึงข้ันตอนการปฏิบัติงานการจัดประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยสวนดุสิต    
(คบม.) ใหปฏิบัติงานรวดเร็วข้ึนและทํางานเปนมาตรฐานเดียวกัน 

1.2 ใชเปนเครื่องมือในการฝกปฏิบัติแกเจาหนาท่ีหรือบุคลากรใหม และเผยแพรข้ันตอนการปฏิบัติงานใหแก
หนวยงานอ่ืน หรือผูใชบริการเขาใจและสามารถใชประโยชนจากกระบวนการท่ีมีอยู 

 1.3 ใชเปนเอกสารอางอิงการปฏิบัติงาน 
 
 

2. บุคลากรกลุมเปาหมาย 
2.1 ผูทรงคุณวุฒิท่ีกลั่นกรองความรู คือ ผูอํานวยการสํานักงานมหาวิทยาลัย และผูอํานวยการกองกลาง 
2.2 ผูเรียนรูในประเด็นความรู คือ บุคลากรกองกลาง สํานักงานมหาวิทยาลัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

1



ขั้นตอนที่ ระยะเวลา

     รางบันทึกขอความเชิญเขารวมประชุม โดยมีรายละเอียด

การประชุมประกอบดวย วัน เวลา สถานที่ และกําหนดระยะ

เวลาการสงวาระการประชุม กอนวันประชุม  14 วัน

     รางบันทึกขอความขออนุเคราะหหองประชุม โดยกําหนด

รายละเอียดการใชหองประชุม

     สรุปวาระการประชุม และเสนอวาระการประชุม กอนวันประชุม  7 วัน

ใหผูอํานวยการสํานักงานมหาวิทยาลัยพิจารณาเพื่อเสนอ

ประธานขั้นตอนตอไป

     ผูอํานวยการสํานักงานมหาวิทยาลัย พิจารณาวาระ 

เพื่อนําเขาที่ประชุม หรือ สงคืนตนเรื่องนํากลับไปแกไข กอนวันประชุม  7 วัน

เพื่อนําเขาที่ประชุมในครั้งตอไป

     บรรจุวาระการประชุมที่ไดรับอนุมัติ เขาที่ประชุม และ กอนวันประชุม  7 วัน

จัดทําระเบียบวาระการประชุม online

  จัดทําเอกสารประกอบการประชุมตามจํานวนคณะกรรมการ กอนวันประชุม  2 วัน

การประชุม และผูเขารวมประชุม 

     สงเอกสารประกอบการประชุมใหคณะกรรมการการประชุม

     จัดเตรียมความพรอมของหองประชุม กอนวันประชุม  1 วัน

   ตรวจสอบคณะกรรมการที่เขารวมประชุม และสรุปภาพรวม กอนวันประชุม  1 วัน

ใหกับผูอํานวยการสํานักงานมหาวิทยาลัย

     เขารวมประชุมและจดประเด็นสําคัญ ของการประชุมเพื่อ ตามระยเวลา

นํามาจัดทํารายงานการประชุม การประชุม

     จัดทํามติและรายงานการประชุม โดยสรุปประเด็นสําคัญ 

นโยบายและขอเสนอะแนะตางๆ ของคณะกรรมการการประชุม หลังการประชุม  7 วัน

     เสนอมติและรายงานการประชุมตอผูอํานวยการ

สํานักงานมหาวิทยาลัยพิจารณา

     ผูอํานวยการสํานักงานมหาวิทยาลัย พิจารณาเห็นชอบมติและ

รายงานการประชุม หรือใหนํากลับไปแกไข หลังการประชุม  7 วัน

แจงเวียนมติ และรายงานการประชุมใหกับคณะกรรมการ หลังการประชุม  7 วัน

การประชุมรับทราบ 

     ปรับแกรายงานและมติการประชุม ตามขอเสนอแนะของ หลังการประชุม  7 วัน

คณะกรรมการการประชุม และรับรองรายงานการประชุม

     แจงขอเสนอแนะการประชุม และติดตามขอเสนอแนะ หลังการประชุม  7 วัน

เขาวาระสือเนื่องในการประชุมครั้งตอไป

จัดทําโดย : งานประชุม กองกลางสํานักงานมหาวิทยาลัย

แจงขอเสนอแนะการประชุม และ

ติดตามขอเสนอแนะเขาวาระสือเนื่อง

ในการประชุมครั้งตอไป

จัดเตรียมหองประชุม

สรุปจํานวนคณะกรรมการที่เขาประชุม 

3. ขั้นตอน / Work flow การจัดประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยสวนดุสิต (คบม.)

Flow Chart รายละเอียด

จัดทําบันทึกขอความเชิญประชุม และ

บันทึกขอความขออนุเคราะหหองประชุม

สงเอกสารประกอบการประชุม 

และสงใหกับคณะกรรมการการประชุม

สรุปวาระการประชุม และ

จัดทําระเบียบวาระการประชุม 

จัดทําเอกสารประกอบการประชุม และ

เสนอวาระการประชุม

เขารวมประชุมและจดประเด็นการประชุม

แจงเวียนรายงานและมติการประชุม 

ปรับแกรายงานและมติการประชุม ตาม

ขอเสนอแนะของคณะกรรมการการประชุม

เสนอเพื่อพิจารณา

จัดทํามติและรายงานการประชุม และ
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พิจารณา
วาระการ

พิจารณารายงานการ
ประชุมแกไข

อนุมัติ

อนุมัติ

ตนเรื่องนํา
กลับไปแกไข

2



 

4. การนําไปปรับใชในการปฏิบัติงาน 

การนําคูมือการปฏิบัติงาน (Work Manual) มาใชในการปฏิบัติงานเพ่ือใหการปฏิบัติงานมีประสิทธิผลและ     
มีประสิทธิภาพ บุคลากรในหนวยงานมีความเขาใจ และสามารถนําคูมือมาใชขับเคลื่อนสําหรับการปฏิบัติงานของ
ตนเองได โดย 

1. ปรับปรุงข้ันตอนการจัดการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยใหม ในคูมือการจัดประชุม
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

2. แบบประเมินความสําเรจ็ในการจัดประชุม  
3. สรุปผลการประเมินตามตัวชี้วัดท่ีและคาเปาหมายท่ีกําหนด 
4. นําผลการประเมิน/ขอเสนอแนะท่ีได จากการประเมินมาปรับปรุง/แกไขในการประชุมครั้งตอไป 
5. สรางมาตรฐานการประชุมผูบริหารระดับมหาวิทยาลัย 

 

5. สรุปองคความรูท่ีไดจากกิจกรรมการจัดการความรู 

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเปนการประชุมผูบริหารสูงสุดของมหาวิทยาลัยโดยอยูใน

การดูแลของกองกลาง สํานักงานมหาวิทยาลัย ดังนั้น ในการจัดประชุมจึงจําเปนตองมีประสิทธิภาพ สรางเปน

มาตรฐานการประชุมระดับมหาวิทยาลัยได โดยสามารถดําเนินการไดดังนี้  

1. จัดประชุมทีมงานเลขานุการของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย เพ่ือรวบรวมประเด็นปญหาท่ี

เกิดข้ึนในการประชุม เพ่ือพิจารณาปญหาและกําหนดแนวทาง/วิธีการแกไข ใหการจัดประชุมมีประสิทธิภาพสูงสุด  

2. ปรับปรุงข้ันตอนการจัดการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยใหม โดย  

(1) ลดข้ันตอนการดําเนินงานท่ีซํ้าซอนเพ่ือเพ่ิมความรวดเร็ว  

(2) เพ่ิมข้ันตอนการประเมินผลการปฏิบัติงานเพ่ือควบคุมคุณภาพ และสรางมาตรฐานในการจัด

ประชุม 

3. จัดทําแบบประเมินความสําเร็จในการจัดประชุม โดยผูอํานวยการกองกลางเปนผูประเมินตามตัวชี้วัด

ท่ีกําหนด ซ่ึงมีคาเปาหมายในการจัดประชุมท่ีมีประสิทธิภาพ ผลการประเมินตองไมต่ํากวาระดับดีมาก คือตองได

คะแนนประเมินไมนอยกวา 85 คะแนน  ในการประชุมคณะกรรมการบริหารในแตละเดือน 
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ภาคผนวก 

 

ภาคผนวก ก    แบบประเมินความพรอมในการจัดประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (คบม.) 

ภาคผนวก ข    ภาพกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูของกิจกรรมตามแผนการจัดการความรูของหนวยงาน 

ภาคผนวก ค    รูปแบบการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 
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คะแนน ประเมิน ผูอํานวยการ

เต็ม ตนเอง ประเมิน

ขั้นตอนกอนประชุม

1 การจัดทําบันทึกการเชิญประชุม กอนวันประชุม  14 วัน 10

2 บันทึกขออนุมัติจัดประชุมและเบิกคาใชจาย    กอนวันประชุม  14 วัน 10

3 บันทึกขอใชหองประชุม, เบรก กอนวันประชุม  7 วัน 10

4 บันทึกขอความอนุเคราะห Notbook จํานวน...40...เครื่อง กอนวันประชุม  7 วัน 10

5 จัดทํา(ราง)ระเบียบวาระการประชุมเสนอ ผอ.กองกลาง/ผอ.สนม. กอนวันประชุม  7 วัน 10

6 จัดทําเอกสารประกอบการประชุม/พรอมจัดสงใหผูเขารวมประชุม กอนวันประชุม  2 วัน 10

แจงผูเขารวมประชุมรับเอกสารผานระบบ Sdumeeting

7 การยืนยันตอบรับการเขาประชุม/ลาประชุม/เขาแทน กอนวันประชุม  1 วัน 10

8 การยืนยันตอบรับเขานําเสนอวาระการประชุม กอนวันประชุม  1 วัน 10

9 แจงอุปกรณที่ตองใช/เอกสารนอกเลม กอนวันประชุม  1 วัน 10

10 การยืนยันความพรอมของอาหารกลางวัน กอนเลิกประชุม 15 นาที 10

11 ปายบงบอกชื่อประชุม ความครบถวน วัน/เวลา/สถานที่ ครบถวนสมบูรณ 10

12 ปายชื่อผูเขาประชุม ครบถวนสมบูรณ 10

13 ความเรียบรอยหองประชุมพรอมอุปกรณ แสง เสียง อากาศ โตะ กอนวันประชุม  2 วัน 10

14 ผูเขารวมประชุมไดรับเอกสารครบถวน ไดรับเอกสารครบ 10

ขั้นตอนหลังการประชุม

15 แจงมติที่ประชุมใหหนวยงานที่ไดรับมอบหมายในที่ประชุม หลังการประชุม  5 วัน 10

16 แจงเวียนรับรองรายงานการประชุม หลังการประชุม  7 วัน 10

17 ติดตามมติตามที่ประชุมมอบหมายเพื่อบรรจุเปนวาระสืบเนื่อง หลังการประชุม  7 วัน 10

และนําเสนอในเดือนถัดไป

0.00 0.00

สรุปการประเมินอยูในระดับ 5 ดีเดน 95.00 - 100.00 คะแนน
4 ดีมาก 85.00 - 94.99  คะแนน

3 ดี 70.00 - 84.99  คะแนน

2 พอใช 60.00 - 69.99  คะแนน

1 ตองปรับปรุง

ขอเสนอแนะในการพัฒนา ............................................................................................................................................................

นอยกวา 59.99 คะแนน

แบบประเมินความพรอมในการจัดประชุม

ประจําเดือน.......................................................

รวมคะแนน

รายการที่

 ประชุมรองอธิการบดีมหาวิทยาลัย      ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย

คาเปาหมาย/ตัวชี้วัด

ผูประเมิน

นางรัชนีกร  พลวิชิต
ผูอํานวยการกองกลาง

...........................................................................................................................................................................................................
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ภาพกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูของกิจกรรมตามแผนการจัดการความรูของหนวยงาน 
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รูปแบบการประชุมคณะกรรมการบริหาร

มหาวทิยาลัยสวนดุสิต 
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ขอกําหนดเกี่ยวกับการประชุม 
 1. คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยมีการประชุมอยางนอยเดือนละ 1 ครั้ง โดยมีองคประชุมไมนอยกวา 
1 ใน 3 ของคณะกรรมการการประชุมแตละครั้งตองมีการบันทึกการประชุมและรับรองการประชุมเปนลายลักษณ
อักษร 
 2. มีการประชมุประจํา 1 ครั้งตอป 
 
รูปแบบการประชุม 
 เพ่ือเปนไปตามกลยุทธของมหาวิทยาลัยท่ีกําหนดใหฝายบริหารโดยท่ีประชุมคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัยมีการสนทนา (Dialogue) เพ่ือพิจารณาประเด็นสําคัญ (lssues) ตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยและ
สถานการณท่ีเปลี่ยนแลงอยางสมํ่าเสมอ และมีบรรยากาศในการสงเสริมใหผูบริหารคิดลวงหนา คิดใหมและคิด
รวมกับผูอ่ืนได รวมท้ังมหาวิทยาลัยสามารถใชท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารสําหรับการพัฒนาการเรียนรู
คณะกรรมการการบริหารไปดวยในขณะเดียวกัน รูปแบบการประชุมและแนวปฏิบตัิจึงควรมีลักษณะดังนี้ 

1. เปนการประชุมท่ีมีวัตถุประสงคหลักเพ่ือการตัดสินใจ การหาแนวทางท่ีเหมาะสมในประเด็นสําคัญ  
การวางแผนระดับมหาวิทยาลัย และการติดตามประเมิน วาระการประชุมท่ีนําเสนอคณะกรรมการพิจารณาจึงควร
เหมาะสมกับบทบาทหนาท่ีของคณะกรรมการ ประเด็นท่ีเปนงานปกติอ่ืน ๆ สามารถสื่อสารไดดวยวิธีการอ่ืน เชน 
หนังสือเวียนท้ังโดยเอกสารหรืออิเล็กทรคนิกส การโทรศัพท หรือการสนทนา 
 
 แนวปฏิบัต ิ
 1.1 กอนเสร็จสิ้นการประชุมแตละครั้ง คณะกรรมการจะพิจารณากําหนดประเด็นกลยุทธ (Strategic 
lssue(s)) สําหรับการประชุมครั้งตอไป โดยผูบริหารท่ีรับผิดชอบเก่ียวกับประเด็นดังกลาวซ่ึงรวมอยู ใน
คณะกรรมการตองเสนอเรื่องและจัดทําเอกสารพรอมท้ังเสนอบรรจุเขาเปนวาระการประชุม หากมีความจําเปน 
คณะกรรมการอาจเสนอประเด็นเพ่ือพิจารณาในการประชุมแตละครั้งไดแมมิไดกําหนดไวลวงหนา 
 1.2 หนวยงานเสนอวาระการประชุมตอคณะกรรมการ โดยสงวาระการประชุมและเอกสารประกอบการ
ประชุมตอสํานักงานมหาวิทยาลัยเพ่ือหารือกับประธานคณะกรรมการในการบรรจุเปนวาระการประชุม การสง
วาระการประชุมและเอกสารประกอบการประชุมควรสงลวงหนาอยางนอย 7 วัน กอนวันประชุมวาระการประชุม
ควรมีลักษณะ ดังนี้ 
 1.2.1 เปนประเด็นกลยุทธท่ีหนวยงานดําเนินการอยูโดยเฉพาะท่ีเก่ียวของกับมาตรฐานการศึกษา  
การประกันคุณภาพการศึกษา การพัฒนาบุคลากร และการติดตามผลการดําเนินงานตามกลยุทธของมหาวิทยาลัย 
หรือเปนประเด็นท่ีอยูในความสนใจของสังคมสาธารณชนในขณะนั้น หรือประเด็นอ่ืนท้ังเรงดวนและไมเรงดวนท่ี
ตองอาศัยการตัดสินใจรวมกันของฝายบริหารเพ่ือพัฒนาความกาวหนาของมหาวิทยาลัย รวมท้ังประเด็นสําคัญท่ี
อาจสงผลเสียหายตอมหาวิทยาลัยในภาพรวม 
  1.2.2 เปนเรื่องท่ีคณะกรรมการตองพิจารณากอนนําเสนอสภามหาวิทยาลัยประกอบดวย 
   1.2.2.1 นโยบาย แผนกลยุทธและแผนพัฒนามหาวิทยาลัย งบประมาณมหาวิทยาลัย 
   1.2.2.2 รางกฎ ระเบียบ ขอบังคับของมหาวิทยาลัย 
   1.2.2.3 การปดสอน การอนุมัติการจบการศึกษา การรวมสมทบกับสถาบันการศึกษาอ่ืน 
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   1.2.2.4 การจัดตั้ง การรวม การยุบหนวยงานภายใน 
   1.2.2.5 การบริหารบุคคล 
 
 2. เปนการประชุมท่ีคณะกรรมการควรมีขอมูลเพียงพอประกอบการใหความเห็น พิจารณาและตัดสินใจ 
รวมท้ังควรมีโอกาสศึกษาเอกสารลวงหนาในระยะเวลาพอสมควร เอกสารสําหรับการพิจารณาเปนลักษณะบทสรุป
สําหรับผูบริหาร (Executive Summary) 
   

แนวปฏิบัต ิ
  2.1 หนวยงานจัดสงวาระการประชุมและเอกสารประกอบการประชุมใหสํานักงานมหาวิทยาลัย 
ลวงหนากอนวันประชุม 7 วัน กรณีท่ีเปนเรื่องเรงดวนท่ีมิไดเกิดจากการเตรียมการลาชาหนวยงานสามารถเสนอ
วาระการประชุมและเอกสารประกอบการประชุมลวงหนาไมนอยกวา 24 ชั่วโมง (ไมนับวันหยุด) เพ่ือประธาน
คณะกรรมการไดรับทราบกอนการประชุมและสํานักงานมหาวิทยาลัยจะไดเตรียมการไดทัน วาระการประชุมท่ี
เสนอไวแตขาดเอกสารประกอบและไมสามารถดําเนินการไดทันจะถูกถอนวาระออกไปกอน 
  2.2 สํานักงานมหาวิทยาลัยสงวาระการประชุม เอกสารประกอบการประชุมและรายงานการ
ประชุมครั้งท่ีผานมาถึงคณะกรรมการลวงหนาอยางนอย 3 วัน กอนประชุมเพ่ือศึกษาลวงหนา หนวยงานเจาของ
เรื่องมีหนาท่ีจัดเตรียมเอกสารประกอบการประชุมสําหรับผูบริหาร ในสวนท่ีเปนรายละเอียดใหหนวยงานเตรียมไว
เองสําหรับการชี้แจงขอมูลเพ่ิมเติม 
 3. เปนการท่ีนําไปสูการตัดสินใจท่ีดี และมีผลลัพธนําไปสูการพัฒนามหาวิทยาลัยตามทิศทางท่ีกําหนดไว 
 
แนวปฏิบัต ิ
 3.1 คณะกรรมการมีการศึกษาเอกสารประกอบการประชุมลวงหนา 
 3.2 คณะกรรมการแสดงศักยภาพและภาวะผูนําของผูบริหารโดยการมีสวนรวมในการแสดงความเห็น
อยางสรางสรรคเพ่ือนําไปสูการพิจารณาตัดสินใจท่ีเหมาะสมของท่ีประชุม ความคิดเห็นของคณะกรรมการควรอยู
บนพ้ืนฐานของการคิดลวงหนา คิดใหมและคิดรวมกับผูอ่ืน 
 
 4.เปนการประชุมท่ีมีการมอบหมายผูรับผิดชอบตามมติท่ีประชุมอยางชัดเจน การมอบหมายอาจเปน
ลักษณะขามสายงาน ผูไดรับมอบหมายตองรายงานความกาวหนา หรือผลการดําเนินงานในวาระสืบเนื่อง 
  
แนวปฏิบัต ิ
 4.1 ท่ีประชุมจะกําหนดตัวบุคคลรับผิดชอบในประเด็นท่ีคณะกรรมการพิจารณาแลวเห็นวาตองมีการ
ดําเนินการในเรื่องหนึ่งโดยอาจเปนลักษณะงานโครงการเฉพาะกิจ หรืองานพัฒนางานเดิมหรือเปนงานใหม 
 4.2 หากผูไดรับมอบหมายอยูในท่ีประชุม ถือเปนการรับทราบการมอบหมายงาน หากไมอยูในท่ีประชุม 
สํานักงานมหาวิทยาลัยมีหนาท่ีแจงใหทราบ 
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 5. เปนการประชุมท่ีมีการติดตามผลของการประชุมท่ีสามารถสะทอนใหเห็นถึงภาวะผูนําของผูบริหารท่ี
รับผิดชอบและประสิทธิภาพ คุณภาพของงาน/หนวยงานตามท่ีไดรับมอบหมายจากท่ีประชุม 
  
แนวปฏิบัต ิ
 5.1 กรณีท่ีประชุมมอบหมายงานโครงการเฉพาะกิจ ผูไดรับมอบหมายรายงานความกาวหนาการ
ดําเนินงานท่ีไดรับมอบหมายในวาระสืบเนื่องในการประชุมครั้งตอไปโดยสํานักงานมหาวิทยาลัยประสานงาน 
 5.2 กรณีท่ีประชุมมอบหมายหัวหนาหนวยงานในการพัฒนางานเดิมหรือสรางงานใหม สํานักงาน
มหาวิทยาลัยประสานงานกับหนวยงานท่ีไดรับมอบหมายใหรายงานผลการดําเนินงานตอท่ีประชุมคณะกรรมการ
บริหารเปนวาระสืบเนื่องในเวลาท่ีเหมาะสม 
 6. เปนการประชุมท่ีสมาชิกมีการประเมินตนเองเก่ียวกับการมีสวนรวมในท่ีประชุมและมีการประเมิน
ตนเองในภาพรวมของคณะกรรมการเพ่ือกอใหเกิดการพัฒนาในปจเจกบุคคลและพัฒนารูปแบบการประชุมของ
คณะกรรมการ 
 
แนวปฏิบัต ิ
 6.1 จัดใหมีแบบประเมินตนเองในการเขารวมประชุมของคณะกรรมการ 
 6.2 จัดประชุมประจําปในเดือนกันยายนของแตละปเพ่ือประเมินรวบยอดผลการดําเนินงานของ
คณะกรรมการ และเตรียมหาแนวทางการพัฒนารูปแบบและสาระการประชุมสําหรับปตอไป 
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