
ส านักงานสภามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

 “การจัดระเบียบวาระการประชุม                     
รูปแบบใหม่ของสภามหาวิทยาลัย”



หมายถงึ  “การก าหนดหัวข้อ
เรื่องที่จะประชุมในการประชุม
ขององค์คณะประชุมต่างๆ”
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 ความหมายของระเบียบวาระการประชุม



1. งานที่จะท าให้วัตถุประสงค์ขององค์กรหรือคณะ
ประชุมนั้นส าเร็จผล

2. งานที่กฎหมาย ข้อบังคับและระเบียบก าหนดไว้ให้มี
การประชุมปรึกษาหารอื

3. เรื่องที่ส าคัญๆ ที่จะตอ้งได้รับการพิจารณาจากที่
ประชุม
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 ข้อคิดในการก าหนดระเบียบวาระการประชุม



4. เรื่องที่ประธานหรอืกรรมการหรือผู้มหีน้าที่ในการ
ประชุมจะแจ้งให้ที่ประชุมรับทราบหรอืพิจารณา

5. เรื่องที่เกี่ยวกับผลประโยชน์ของหน่วยงานนั้นๆ
6. เรื่องการติดตามผลงานจากการประชุมครั้งก่อนๆ 
7. เรื่องที่ค้างพิจารณา
8. เรื่องการรับรองงานการประชุมครั้งทีแ่ล้ว
9. เรื่องอื่นๆ ที่จะมีขึ้น
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 ข้อคิดในการก าหนดระเบียบวาระการประชุม



วาระท่ี 1 เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ
เรื่องท่ี 1 ……………………………….......
เรื่องท่ี 2 ...........................................

วาระท่ี 2 รับรองรายงานการประชุม ครั้งท่ี (ครั้งท่ีแล้ว)

วาระท่ี 3 เรื่องสืบเนื่อง

เรื่องท่ี 1 ……………………………….......
เรื่องท่ี 2 ...........................................
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ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 
ได้ก าหนดระเบียบวาระโดยเรียงตามล าดับ ดังนี้ 



วาระท่ี 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

เรื่องท่ี 1 ……………………………….......
เรื่องท่ี 2 ...........................................

วาระท่ี 5 เรื่องอ่ืนๆ (ถ้ามี)

เรื่องท่ี 1 ……………………………….......
เรื่องท่ี 2 ...........................................
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ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 
ได้ก าหนดระเบียบวาระโดยเรียงตามล าดับ ดังนี้ (ต่อ)



วาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
เรื่องที่ 1 ……………………………….......
เรื่องที่ 2 ...........................................

วาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจ าปี.... เมื่อวันที่ ....
วาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง (ถ้ามี)
วาระที่ 4 เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา

เรื่องที่ 1 ……………………………….......
เรื่องที่ 2 ...........................................

วาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ (ถ้าม)ี
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ระเบียบวาระการประชุมใหญ่สามัญ 
สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวทิยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 



วาระท่ี 1 เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ
1.1 ……………………………….......
1.2 ...........................................

วาระท่ี 2 รับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจ าปี ...........
วาระท่ี 3 เสนอเพื่อพิจารณา

3.1 ……………………………….......
3.2 ...........................................

วาระท่ี 4 เรื่องอ่ืนๆ 
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ระเบียบวาระการประชุมใหญ่สามัญ 
สหกรณ์ร้านค้ามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 



วาระการประชุมที่ 1 เร่ืองท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ

วาระการประชุมที่ 2 เร่ืองรับรองรายงานการประชุมครั้งท่ีแล้ว

วาระการประชุมที่ 3 เร่ืองเพ่ือพิจารณาอนุมัติ

วาระการประชุมที่ 4 เร่ืองเพ่ือพิจารณาในวาระทักท้วง

วาระการประชุมที่ 5 เร่ืองพิจารณาเชิงนโยบาย

วาระการประชุมที่ 6 เร่ืองสืบเนื่อง

วาระการประชุมที่ 7 เร่ืองเพ่ือทราบ

วาระการประชุมที่ 8 เร่ืองอื่นๆ (ถ้ามี)
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ระเบียบวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ได้ก าหนดให้มีการจัดระเบียบวาระการประชุม และวิธีการ

ด าเนินการประชุม รูปแบบใหม่ ดังนี้ 



1. มีการน าวาระการประชุมที่เป็นเรื่องนโยบายของหน่วยงาน
เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาทุกคร้ัง (ในวาระพิจารณาเชิง
นโยบาย)

2. การบรรจุการประชุมพิจารณาเพ่ือทักท้วง จะต้องเป็นวาระ        
การประชุมที่ต้องผ่านการพิจารณากลั่นกรองมาแล้วชั้นหนึ่ง          
จากคณะกรรมการระดับนโยบายที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนั้นๆ 
แล้ว
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 วิธีการด าเนินการประชุม ตามแนวการจัดวาระการ

ประชุมแนวใหม่



3. การเสนอเรื่องต่อที่ประชุมพิจารณาวาระการประชุมพิจารณาเพื่อ

   ทักท้วง และวาระการประชุมเพื่อทราบ ท่ีประชุมไม่มีการน าเสนอ

   รายละเอียดเป็นรายเรื่อง  แต่จะเสนอให้ท่ีประชุมพิจารณาพร้อมกันทุก

   เรื่อง เพราะถือว่ากรรมการได้ศึกษารายละเอียดจากระเบียบวาระการ

   ประชุม ที่ฝ่ายเลขานุการที่ประชุมได้จัดส่งไปให้กรรมการล่วงหน้านั้น

   แล้ว ที่ประชุมจะอภิปรายเฉพาะเรื่อง  ที่มีกรรมการในที่ประชุมท่านหนึ่ง

   ท่านใดยกขึ้นอภิปรายหรือซักถามหรือทักท้วงไม่เห็นด้วยเท่านั้น
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 วิธีการด าเนินการประชุม ตามแนวการจัดวาระการ

ประชุมแนวใหม่



1. เหมาะส าหรับคณะกรรมการระดับนโยบายหรือคณะ
กรรมการบริหารขององค์กร

2. ได้มีการน าเรื่องเชิงนโยบายของหน่วยงานมาปรึกษาหารือกัน   
อย่างสม่ าเสมอ จึงท าให้เกิดนโยบายใหม่ๆ ในการพัฒนาองค์กร 

3. มีการติดตามเรื่องนโยบายที่มอบให้มหาวิทยาลัยไปด าเนินการ  
อย่างสม่ าเสมอจากวาระการประชุมเรื่องสืบเนื่อง
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 ข้อดีของการจัดวาระการประชุมและวิธีการด าเนินการ
ประชุมแนวใหม ่คือ



3.      การประชุมจะใช้เวลาอย่างคุ้มค่า  มีเวลาพิจารณาวาระเชิง
นโยบาย ไม่เสียเวลาไปกับเรื่องที่เป็นงานประจ า (routine)

4.      คณะกรรมการที่ประชุมที่จะต้องเตรียมความพร้อมศึกษาระเบียบ
วาระการประชุมมาล่วงหน้า  ก่อนการเข้าประชุมท าให้การ
ด าเนินการประชุมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  
บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร
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 ข้อดีของการจัดวาระการประชุมและวิธีการด าเนินการ
ประชุมแนวใหม ่คือ



ขอขอบคุณ
ติดต่อเรา.... 

ส านักงานสภามหาวิทยาลัย
อาคารวิชาการ 2 ชั้น 3 
เบอร์โทร. 02-5047023 
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