บันทึกขอความ
สวนราชการ
ที่

คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม โทร. 0 3410 9300 ตอ 3565

พยบ. 2508/2562

วันที่

25 พฤศจิกายน 2562

เรื่อง รายงานผลการอบรม การสัมมนา และการประชุมฯ (วันที่ 18 - 19 พฤศจิกายน 2562)
เรียน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
ตามบันทึก สํานักงานอธิการบดี ที่ 13387/2562 ลงวันที่ 12 พฤศจิกายน 2562 ไดสงใหขาพเจา และ
นางสาวฐาปนี ซั่วเซงอี่ ไปรวมอบรมเรื่อง เทคนิคการประชุมและการเขียนรายงานการประชุม รุนที่ 4 ณ คณะ
รัฐศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร (ทาพระจันทร) จังหวัด กรุงเทพมหานคร ระหวางวันที่ 18 - 19
พฤศจิกายน 2562 นั้น
ขาพเจาขอรายงานผลการอบรม สัมมนาประชุม ดังตอไปนี้
1.ชื่อเรื่อง (การอบรม สัมมนา ประชุมปฏิบัติการ)
อบรมเรื่อง เทคนิคการประชุมและการเขียนรายงานการประชุม รุนที่ 4
2.ผูจัด คณะรัฐศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
3.สถานที่ หอง ร.103 ชั้น 1 ณ คณะรัฐศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร (ทาพระจันทร) กรุงเทพมหานคร
4.หนวยงานที่เขารวม (การอบรม สัมมนา ประชุมปฏิบัติการ)
องคการภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ บริษัทเอกชน บุคากรที่เกี่ยวของ และผูสนใจทั่วไป อาทิเชน
5.จุดมุงหมายของการจัดในครั้งนี้
5.1 ผูเขารับการอบรมสามารถจัดการประชุมได
5.2 ผูเขารับการอบรมสามารถอธิบายบทบาทหนาที่ของผูเกี่ยวของในการประชุมได
5.3 ผูเขารับการอบรมสามารถจัดระเบียบวาระการประชุมไดถูกตอง
5.4 ผูเขารับการอบรมสามารถปฏิบัติการประชุม และจดรายงานการประชุมไดถูกตอง
5.5 ผูเขารับการอบรมสามารถใชภาษาในการเขียนรายงานการประชุมไดสละสลวย
6.หัวขอในการอบรม สัมมนา ประชุมฯ
6.1 เทคนิคการประชุม
6.2 การเขียนรายงานการประชุม
6.3 การใชภาษาในการเขียนรายงานการประชุม
7.สรุปเนื้อหาในแตละหัวขอ
(ตามเอกสารแนบ)

- 2 8.ประโยชนที่ไดรับและแนวทางที่จะนํามาปรับปรุงงานใหมในหนวยงาน
8.1 มีวิธีการเกี่ยวกับการเขียนรายงานการประชุมที่ถูกตองตามแบบวิธีการ
8.2 มีความรู ความเขาใจในหลักการการเขียนรายงานการประชุม มากยิ่งขึ้น
8.3 สามารถนําหลักการที่ไดรับจากการอบรม มาปรับปรุงพัฒนาการเขียนรายงานการประชุมของ
ตนเองในหนวยงานไดอยางถูกตอง
8.4 เรียนรูวิธีคิดการจัดประชุม การเขียนรายงานการประชุม รูลําดับความคิด รูโครงสราง รูองค
ประกอบที่ดีของการเขียนรายงานการประชุม
8.5 เรียนรูการใชภาษาในการเขียนรายงานการประชุมมากยิ่งขึ้น
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสาวศันสนีย พุทจิระ)
เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป
25 พ.ย. 62 เวลา 15:06:17 Non-PKI Server Sign
Signature Code : NwAwA-DEARQ-BDADg-AQwBB

ความเห็น/ขอสั่งการที่ 1
รับทราบ
(นางสาวฐาปนี ซั่วเซงอี่)
เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป
26 พ.ย. 62 เวลา 06:48:55Non-PKI Server Sign
Signature Code : MwA0A-EMAQw-BFAEE-AQgA5

ความเห็น/ขอสั่งการที่ 2
เรียนอธิการบดี
เพื่อโปรดพิจารณา
(ผูชวยศาสตราจารยวริยา จันทรขํา)
รองคณบดีคณะพยาบาลศาสตร
02 ธ.ค. 62 เวลา 12:57:02Non-PKI Server Sign
Signature Code : QwA5A-DUAOA-A3ADk-AQwBF

ความเห็น/ขอสั่งการที่ 3
รับทราบ นําขอมูลไปแขวนเว็บไซต

(ผูชวยศาสตราจารย ดร.หทัยชนก บัวเจริญ)
คณบดีคณะพยาบาลศาสตร
02 ธ.ค. 62 เวลา 13:04:06Non-PKI Server Sign
Signature Code : RgA4A-DEARg-AxAEU-ARQA0

รายงานการประชุมคณะกรรมการการจัดงานปใหมการไฟฟาสวนภูมิภาค
ครั้งที่ 2/2562
เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2562
ณ หองประชุม 1 การไฟฟาสวนภูมิภาค สํานักงานใหญ
ผูมาประชุม
1. นายภูมิศกั ดิ์ นาเทียมเขต
2. นายกองยศ สายะวารานนท
3. นางจําลองลักษณ ตาลสุกเรือง
4. นางสาวประภาวรินทร อาจเดช
5. นางมนัญยา แสงพันธุ
6. นางสาวรุงทิวา สวางโคกกรวด
7. นางสาวรุงนภา สรอยสน
8. นางสาววัฒนมน สินธพานนท
9. นายจักรกฤษณ จิรประเสริฐวงศ

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

ผูเขารวมประชุม
นางสาวจิตรลดา ประไพพักตร
เริ่มประชุมเวลา 09.10 น.
ประธานกลาวเปดการประชุมและดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระตาง ๆ ดังนี้
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ
ความเปนมาของการจัดงานปใหม
ประธานที่ประชุมแจงวา จากการที่พนักงานทุกคนในองคกรไดรวมกันปฏิบัติงานอยางมี
ประสิทธิภาพตลอดทั้งป คณะกรรมการจึงไดเตรียมการจัดงานปใหมเพื่อสรางขวัญและกําลังใจใหแกพนักงาน
ทั้งนี้ ขอใหกรรมการและตัวแทนทุกสายงานดําเนินการในสวนที่ไดรับมอบหมาย และประชาสัมพันธใหพนักงาน
ทุกคนเขารวมงานปใหมที่จะจัดขึ้นในวันที่ 13 ธันวาคม 2562
ที่ประชุมรับทราบ

-2ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องการรับรองรายงานการประชุม
ประธานเสนอรางรายงานการประชุมคณะกรรมการการจัดงานปใหมการไฟฟาสวนภูมิภาคครั้งที่ 1/2562
เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2562 ใหที่ประชุมพิจารณา
ที่ประชุมพิจารณาแลว รับรองรายงานการประชุมโดยมีขอแกไขดังนี้
นางสาววัฒนมน สินธพานนท กรรมการ เสนอขอแกไข ดังนี้
1. หนาที่ 1 ชื่อผูมาประชุมลําดับที่ 5 จาก นางสาววัฒนมล เปน นางสาววัฒนมน
2. หนาที่ 5 ขอเพิ่มขอความ “ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่น ๆ ประธานมอบหมายให
คณะกรรมการพิจารณารูปแบบการจัดงานปใหม”
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องที่เสนอใหที่ประชุมทราบ
กรรมการและเลขานุการรายงานวา ตามที่ที่ประชุมครั้งที่ 1/2562 มอบหมายใหนางสาวมนัญยา
เตรียมการสํารวจสถานที่และชวงเวลาที่เหมาะสม และนางสาวรุงทิวารายงานผลการจัดงานปใหมในปที่ผานมานั้น
ขอรายงานผลดังนี้
3.1 รายงานผลการเตรียมการตามมติการประชุมครั้งที่ 1/2562
3.1.1 สถานที่จัดงาน นางสาวมนัญยารายงานวาไดดําเนินการสํารวจสถานที่ที่เหมาะสมในการ
จัดงาน โดยอาศัยเกณฑ ดังนี้ 1. ราคาเหมาะสม 2. เดินทางสะดวก 3. รองรับพนักงานมากกวา 500 คน
ผลปรากฏวาสถานที่ทผี่ านเกณฑดังกลาวมี 3 แหง ไดแก โรงแรมปทุมวันปริ๊นเซส, โรงแรมโนโวเทล เพลินจิต และ
โรงแรมแมนดาริน สามยาน เมื่อเปรียบเทียบคุณสมบัติของทั้ง 3 แหง พบวา โรงแรมแมนดาริน สามยาน มีความ
เหมาะสมในการจัดงานปใหมประจําป 2563 มากที่สุด เนื่องจากอัตราคาบริการต่ํากวาอีก 2 แหง
3.1.2 วันและเวลาจัดงาน ไดสํารวจชวงเวลาที่พนักงานสะดวกแลวพบวา วันและเวลาที่
เหมาะสมที่สุดไดแกวันศุกรท่ี 13 ธันวาคม 2562 เวลา 17.00 - 20.00 น.
3.2 สรุปผลการจัดงานปใหมครั้งที่ผานมา
นางสาวรุงทิวา รายงานวา การจัดงานปใหมที่ผานมา มีพนักงานเขารวมรอยละ 59 ผลการจัด
งานเปนที่พอใจ แตพบวามีปญหาการจราจรติดขัด สถานที่จัดงานคับแคบ แสงสีเสียงไมเพียงพอ ไฟฟาขัดของ เวที
ขนาดเล็กเกินไป งบประมาณเบิกจายไดลาชา ตองมีการสํารองเงินสวนตัว ของรางวัล/ของขวัญนอย อาหารในงาน
ไมเพียงพอ รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมที่ 3.2
ประธานมีขอสังเกตวา ในการจัดงานครั้งนี้ประสงคจะใหมีผูเขารวมงานมากขึ้น และเพื่อปองกัน
ปญหาตาง ๆ จึงตองรวมกันพิจารณาอยางรอบคอบ
ที่ประชุมรับทราบ

-3ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องที่เสนอใหที่ประชุมพิจารณา
กรรมการและเลขานุการเสนอใหที่ประชุมพิจารณาเรื่องตางๆ ดังตอไปนี้
4.1 พิจารณางบประมาณ ตามที่ไดมอบหมายใหนายณัฐชนน ไดรางขอเสนอ
งบประมาณการจัดงานนั้น มีขอเสนอดังนี้
1. คาเชาสถานที่
30,000 บาท
2. คาอาหาร
50,000 บาท
3. คาเชาอุปกรณ
30,000 บาท
4. คาของรางวัล
20,000 บาท
5. คาจัดการแสดง
20,000 บาท
6. คาเครื่องเสียงบนเวที
50,000 บาท
7. รวม
200,000 บาท
รายละเอียดตามเอกสารเลขที่ 4.1
นางสาวมนัญยาเสนอวา เนื่องจากการจัดงานปใหมครั้งที่ผานมาของรางวัลไมเพียงพอจึงขอเพิ่ม
ของรางวัล
ประธานเสนอใหเพิ่มของรางวัลเปน 50,000 บาท
ที่ประชุมอภิปรายเกี่ยวกับคาอาหารและสถานที่ใหเพิ่มเปน 250,000 บาท
นางสาวประภาวรินทรเสนอใหมีคาเสื้อผาพิธีกร โดยรวมอยูในงบประมาณคาจัดแสดง
ที่ประชุมพิจารณาแลวมีมติใหนายณัฐชนนดําเนินการเสนอขออนุมัติงบประมาณตอผูวาการการ
ไฟฟาสวนภูมภิ าค ดังนี้
1. คาเชาสถานที่และคาอาหาร
250,000
บาท
2. คาเชาอุปกรณ
30,000
บาท
3. คาของรางวัล
50,000
บาท
4. คาจัดการแสดง
20,000
บาท
5. คาเครื่องเสียงบนเวที
50,000
บาท
6. รวม
400,000
บาท
4.2 พิจารณากิจกรรม สถานที่จัดงานและผูรับผิดชอบ
นางสาวประภาวรินทรเสนอวา ควรใหผูวาการจับสลากรางวัลใหญ จํานวน 20
รางวัล เชน ทีวี ตูเย็น สรอยคอทองคําหนัก 1 สลึง เปนตน
นางสาวรุงนภาเสนอวา ควรจัดกิจกรรมจับรางวัลสอยดาว โดยใหเจาหนาที่นําของขวัญมาจับ
รางวัล ขั้นต่ํา 300 บาท

-4นายจักรกฤษณเสนอใหเพิ่มรางวัลเพื่อสรางขวัญและกําลังใจ
ประธานกรรมการมีความเห็นวา งบของรางวัลสูงแลวจึงไมควรเพิ่มงบของรางวัล
ที่ประชุมพิจารณาแลวมีมติดังนี้
1. เห็นชอบรูปแบบกิจกรรมเปนรูปแบบงานวัด
2. ใหมีการแสดงสายงานละ 1 ชุด และมีการแสดงจากโรงเรียนใกลเคียง
3. ใหระดมทุนจากผูบริหารสําหรับงบของรางวัล
4.3 การมอบหมายผูรับผิดชอบ
ที่ประชุมพิจารณาแลวมีมติมอบหมายผูรับผิดชอบ ดังนี้
1. ใหนางสาวมนัญยาจัดหาสถานที่และอาหาร
2. ใหนางสาวประภาวรินทรจัดเตรียมอุปกรณ
3. ใหนางสาวประภาวรินทรจัดเตรียมของรางวัล
4. ใหนายกองยศจัดการแสดงและเวที
5. ใหนางสาววัฒนมนสรุปการจัดงานและการเบิกจายเงิน
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่น ๆ
5.1 การจัดทําแบบประเมินความพึงพอใจในการจัดงาน
ที่ประชุมมีมติใหมีการจัดทําแบบประเมินผลการจัดการและสงไปในกลุมไลนการไฟฟาสวน
ภูมิภาคเพื่อใหพนักงานตอบแบบสอบถาม โดยมอบหมายใหนายกองยศเปนผูรับผิดชอบ
5.2 การนัดประชุมครั้งตอไป
ประธานกําหนดการประชุมครั้งที่ 3/2562 ในวันที่ 29 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09.30 น.
และขอใหผูรับผิดชอบสวนงานตาง ๆ รายงานความคืบหนาในการประชุมครั้งตอไป
ที่ประชุมรับทราบ
ประธานกลาวปดการประชุม
เลิกประชุมเวลา 09.50 น.
............................
(นายจักรกฤษณ จิรประเสริฐวงศ)
ผูจดรายงานการประชุม

