เทคนิคการเขียนรายงานการประชุมอยางมีประสิทธิภาพ
รายงานการประชุม คือ การบันทึกความคิดเห็นของผูมาประชุม ผูเขารวมประชุม และมติของที่ประชุมไว
เปนหลักฐาน
การเขียนรายงานการประชุมมักจะพบปญหา คือ ผูเขียนรายงานการประชุมไมรูวิธีการดําเนินการประชุม
ที่ถูกตอง จึงไมรูจะจดอยางไร และไมเขาใจประเด็นของเรื่องที่จด
ดังนั้น ผูเขียนจะตองรูวิธีคิดกอนเขียน รูลําดับความคิด รูองคประกอบเนื้อหาของหนังสือ รูยอหนาแรก
ของหนังสือราชการ คืออะไร ยอหนาตอไป คืออะไร จบอยางไร จะทําใหเขียนหนังสือไดเขาใจงาย ไมสับสน
วกวน
ความสําคัญของรายงานการประชุม
รายงานการประชุม มีความสําคัญกับองคกรมาก หากรายงานการประชุมมีความหมายผิดไปจากการ
ประชุมอภิปราย ยอมเกิดความเสียหายตอองคกรได โดยมีความสําคัญดังนี้
1. เปนองคประกอบของการประชุม การเขียนรายงานการประชุมถือวาเปนองคประกอบหนึ่งของการ
ประชุมและเปนองคประกอบที่ขาดไมได เพราะการประชุมนั้นมีวัตถุประสงคที่จะใหผูมีอํานาจหนาที่ หรือผูมีความรู
ความเชี่ยวชาญในเรื่องที่มีการประชุมนั้นๆมารวมแสดงความคิดเห็นเพื่อนําไปสูการลงมติ คือเสียงขางมาก และ
สามารถนําไปปฏิบัติตอได
2. เป น หลั ก ฐานในการปฏิ บั ติ งาน ยื น ยั น การปฏิ บั ติ งานที่ ได บั น ทึ กรายงานผลการปฏิ บั ติ ง าน การ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น การกําหนดนโยบาย ขอเสนอแนะ และมติที่ประชุม
3. เป น เครื่ อ งมื อ การติ ด ตามงาน ยื น ยั น การปฏิ บั ติ ง านที่ ไ ด บั น ทึ ก รายงานผลการปฏิ บั ติ ง าน การ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น การกําหนดนโยบาย ขอเสนอแนะ และมติที่ประชุม
การประชุมจะมีระเบียบวาระ เรื่องที่เสนอใหที่ประชุมทราบ ซึ่งผูปฏิบัติจะรายงานผลหรือความกาวหนา
ในการปฏิบัติงานตามมติที่ประชุมครั้งกอน ทั้งนี้จะเปนประโยชนแกองคการใหสามารถแรงรัดและพัฒนางานได
4. เปนหลักฐานอางอิง รายงานการประชุมที่รับรองรายงานการประชุมแลว ถือเปนเอกสารที่ใชอางอิงได
ตามกฎหมาย หากมีปญหาหรือความขัดแยงในทางปฏิบัติ สามารถใชมติที่ประชุมเพื่อยุติความขัดแยงนั้นๆได
5. เป นข อมูล ขาวสาร เลขานุ การจะสงรายงานการประชุมให ผูเข ารว มประชุ มไดรับ ทราบข อมูล หรื อ
ทบทวนเรื่องราวที่ผานมาในการประชุมครั้งกอน นอกจากนี้ยังเปนประโยชนสําหรับ ผูไดมาประชุมไดศึกษาขอมูล
และรับทราบมติที่ประชุมดวย
รายงานการประชุมเปนขอมูลขาวสารที่สามารถเผยแพรใหบุคคลในหนายงานไดรับทราบและถือวาเปน
รูปแบบหนึ่งของการประชุมสัมพันธภายใน เพื่อสรางความเขาใจอันดีตอองคกร
การเขียนรายงานการประชุม
1. ควรจดรายงานการประชุมควรจดเฉพาะใจความสําคัญ ไมจําเปนตองจดทุกคําพูดหากเปนการประชุม
สําคัญๆ อาจตองจดอยางละเอียด จดทุกบัญญัติที่ผูประชุมเสนอใหพิจารณาแตไมตองจดคําพูดที่อภิปรายกัน หรือ
ความเห็นที่ผูประชุมทั้งหมด

2. ใชภาษาใหถูกตองชัดเจน ที่สามารถสื่อความหมายใหผูรับสารหรือขอตกลงของที่ประชุมเพื่อนําไป
บัญญัติตามมติของที่ประชุม โดยบันทึกอยางกะทัดรัด เฉพาะใจความสําคัญของเหตุผลและมติของที่ประชุม
3. การเขียนรายงานการประชุมควรเขียนเรียงตามลําดับวาระการประชุมครั้งนั้นๆ โดยเขียนหัวเรื่องหรือ
ปญหาในแตละวาระพรอมทั้งมติของที่ประชุมในญัตตินั้นๆ ดวย
4. ไมตองจดคําพูดโตแยงของแตละคน หรือคําพูดที่เปนรายละเอียดปลีกยอยมากเกินไป ยกเวนเปนการ
บันทึกอยางละเอียดที่ตองการขอมูลที่มีรายละเอียดมาก
5. ผูเขียนรายงานการประชุมตองตั้งใจฟงการประชุมอยางมีสมาธิเพื่ อเขียนรายงานการประชุมไดถูกตอง
ตามมติ และตามความเปนจริง
6. ควรแยกประเด็นสําคัญของผูที่ประชุมเสนอมาใหอานเขาใจงาย ไมสับสน
7. ถ าข อ มู ล เป น ตั ว เลข จํ านวนเงิ น สถิ ติ ควรเขี ย นให ถู กต อ ง ชั ด เจน เรี ย งเป น ลํ าดั บ ให ชั ด เจน
สามารถสื่อความหมายไดงาย
8. ใชถอยคําสํานวนแบบยอความใหไดใจความสมบูรณ ไมใชคําฟุมเฟอย หรือสํานวนโวหารที่เราอารมณ
ที่อาจสื่อความหมายไปในทางใดทางหนึ่ง ไมตรงตามวัตถุประสงคของเรื่องที่ประชุม
แบบรายงานการประชุม
1. “รายงานการประชุ ม” ให ลงชื่ อคณะที่ ป ระชุ มหรื อชื่ อการประชุมนั้ น เช น “รายงานการประชุ ม
คณะกรรมการเตรียมความพรอม..”
2. “ครั้ งที่” ให ลงครั้งที่ป ระชุ มทั บด วยป พุทธศั กราช และขึ้น ครั้ งที่ 1 ใหม เมื่อขึ้น ปพุทธศั กราชใหม
เชน ครั้งที่1/2558, 2/2558
3. “เมื่อ” ใหลงวัน เดือน ป ที่ประชุม เชน วันพุธที่ 10 มิถุนายน 2558
4. “ณ” ใหลงชื่อสถานที่ที่ประชุม
5. “ผูมาประชุม” กรณีแตงตั้งโดยชื่อ ใหลงชื่อและตําแหนงของผูไดรับแตงตั้งเปนคณะกรรมการซึ่งมา
ประชุมในวันนั้น หากคณะกรรมการแตงตั้งโดยตําแหนงใหลงตําแหนงกอนแลวถึงลงดวยชื่อ และตําแหนงในที่
ประชุม ถามีผูมาประชุมแทนใหลงตําแหนงและชื่อของผูมาประชุมแทน และลงวาประชุมแทนผูใดหรือตําแหนงใด
6. “ผูไมมาประชุม” ใหลงชื่อและ/หรือตําแหนงของผูที่ไดรับการแตงตั้งเปน คณะที่ประชุม ซึ่งมิไดมา
ประชุมพรอมทั้งเหตุผล (ถามี)
7. “ผูเขารวมประชุม” ใหลงชื่อและหรือตําแหนงของผูที่มิไดรับการแตงตั้งเปนคณะที่ประชุม ซึ่งไดเขา
รวมประชุมในครั้งนั้น (ถามี)
8. “เริ่มประชุมเวลา” ใหลงเวลาที่เริ่มประชุม
9. “ขอความ” ใหเขียนระเบียบวาระการประชุม ประเด็นที่เปนสาระและการอภิปรายที่สําคัญของการ
ประชุมและมติที่ประชุม โดยปกติใหเริ่มตนดวยประธานกลาวเปดประชุมและเรื่องที่ประชุม กับมติหรือขอสรุปของ
ที่ประชุมในแตละเรื่องตามลําดับ
10 “เลิกประชุมเวลา” ใหลงเวลาที่เลิกประชุม

11. “ผูจดรายงานการประชุม” ใหลงชื่อผูจดรายงานการประชุมครั้งนั้น
การจดรายงานการประชุม อาจทําได 3 วิธีคือ
วิธีที่ 1 จํารายละเอียด
การจดรายงานการประชุมอยางละเอียดนี้ใชในการประชุมที่สําคัญ ซึ่งจําเปนตองบันทึกทุกถอยคํา
ไวเปนหลักฐาน การจดแบบนี้จะตองจดทุกคําพูด ทุกขอความของผูเขาประชุมทุกคน กรรมการแตละคน
มีความคิดเห็น ขอพิจารณา หรือขอเสนออยางไรจะตองบันทึกไวทั้งหมด และถาที่ประชุมมีการแสดง
กริยา หรือการประทําใดแทนคําพูดก็อาจจะจดแจงกริยาหรือการกระทํานั้นไวดวย เชน (ที่ประชุมปรบมือ)
เปนตน การจดลักษณะนี้นิยมใชเครื่องบันทึกเสียงแลวจึงมาถอดเทปภายหลัง
วิธีที่ 2 จดอยางยอ
การจดแบบนี้ จะจดเฉพาะประเด็นสําคัญที่นําไปสูมติของที่ประชุม และจดมติของที่ประชุม กลาวคือใน
การประชุมนั้นที่ประชุมไดพิจารณาเรื่องใดบาง สมาชิกผูใดไดอภิปรายในประเด็นที่สําคัญอยางไรบาง ผูจดจะจด
เฉพาะเนื้อความที่เปนสาระสําคัญของการอภิปรายนั้น ในลักษณะที่ยอคําพูดของสมาชิกที่อภิปรายในประเด็น
สําคัญที่นําไปสูมติของที่ประชุม
วิธีที่ 3 จดอยางสรุป
การจดรายงานการประชุมแบบนี้เปนการบันทึกการประชุมที่กระชับที่สุด โดยจะจดเพียงวาการประชุมนี้
พิจารณาในเรื่องใดบางแตละเรื่องมีสาระสําคัญอยางไร ที่ประชุมมีความคิดเห็นหรือขอพิจารณาโดยรวมเปนเชนไร
และมีมติอยางไร โดยจะไมจดคําพูดของสมาชิกในการอภิปราย เวนแตเปนประเด็นที่สําคัญมากที่นําไปสูมติของที่
ประชุม
ทักษะการจับประเด็นสรุปความ
1. เรื่องแจงทราบ ใชเทคนิค 5W1H ในการคิดวิเคราะหปญหาคืออะไร หรือ อะไรคือปญหา
Who
ใคร (ในเรื่องนั้นมีใครบาง)
What
ทําอะไร (แตละคนทําเรื่องอะไรบาง)
Where
ที่ไหน (เหตุการณหรือสิ่งที่ทํานั้นอยูที่ไหน)
When
เมื่อไหร (เหตุการณหรือสิ่งที่ทํานั้นวัน เดือน ป ใด)
Why
ทําไม (เหตุใดจึงไดทําสิ่งนั้น หรือเกิดเหตุการณนั้นๆ)
How
อยางไร (เหตุการณหรือสิ่งที่ทํานั้นทําเปนอยางไรบาง)
2. เรื่องพิจารณา ประเด็นปญหา ผลกระทบ ขอเท็จจริง ความคิดเห็น ขอเสนอแนะ มติที่ประชุม
บุคคลอภิปราย พูดในที่ประชุม ผูจดรายงานการประชุมตอง “จับเจตนา” ของผูพูดวาตองการอะไร ดังนี้
2.1 รายงาน
- รายงานการปฏิ บั ติ ง าน ความคื บ หน า ของผลงาน / รายงาน
ปญหาอุปสรรค
2.2 แจง
- การพูดแจงใหเพื่อทราบ

2.3 ชี้แจง
- การพูดเพื่อชี้แจงสาเหตุ เรื่องราว หรือชี้แจงระเบียบการปฏิบัติ
2.4 แสดงความคิดเห็น - การแสดงความคิ ด เห็ น เกี่ ย วกั บ ประเด็ น ที่ พิ จ าณาอยู ทํ า แล ว เกิ ด
ประโยชน ผลดี หรือผลเสียอยางไร
2.5 ใหขอเสนอ
- การใหขอเสนอควรทําอะไร หรือ อยางไร

