
ตนแบบชวเลขจากพี่สูนอง  
(Shorthand Model) 

 
 

 
 
 

คณะทาํงานจัดการความรู 
สํานักรายงานการประชุมและชวเลข 

ป ๒๕๕๕  



คณะทํางานจัดการความรูของสํานักงานรายงานการประชุมและชวเลข 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

นางนิรันตสุข  เริงรณอาษา 
ประธานที่ปรึกษา 

นางสาววาสนา  ยังสุข 
ท่ีปรึกษา 

นางสาวสุภาภรณ  มาลัยทัต 
ท่ีปรึกษา 

นางสรัญญา  ศตะภัค 
ท่ีปรึกษา 

นางวิมล  แจงอัตถะ 
ท่ีปรึกษา 

นางภาวนา  ภักฉัตรทัน 
ท่ีปรึกษา 



 

นางศุภลักษณ  โอภาสพินิจ
ประธานคณะทํางาน 

นางทิพรัตน  แกวสุขโข 
คณะทํางาน 

นางรุจิรา  เนตรบุตร
คณะทํางาน 

นางสาวสุชาดา  ภมะราภา
คณะทํางาน 

นางละไม  สุวรรณพิทักษ
คณะทํางาน 

นางสมบูรณ  ขํากระแสร 
คณะทํางาน 

นางสํารวม  ผลประสิทธิ์
คณะทํางาน 

นางดวงทิพย  อินบุญนะ
คณะทํางาน 

นางฐิติรัตน  คงสมจิตต 
คณะทํางาน 

ส.ต.ต. ธามธีธะวัชร  มาฉิม 
คณะทํางาน 

นางพิมพลักษณ  กระจางศรี
คณะทํางาน 

นางธีรวรรณ  นราพงศ
คณะทํางาน 

นายจิรายุส  จีนชาง
คณะทํางานและเลขานุการ 



คํานํา 
 

  โครงการตนแบบชวเลขจากพี่สูนอง (Shorthand Model) เปนโครงการที่จัดทําขึ้น 
เพื่อเปนการสอนงานเจาพนักงานชวเลขที่ไดรับการบรรจุใหมหรือนักศึกษาฝกงาน เปนการถายทอด
ทักษะเชิงปฏิบัติการ เปนมาตรการเสริมที่จะชวยใหเจาพนักงานชวเลขที่ไดรับการบรรจุใหมหรือ
นักศึกษาฝกงาน มีความรู ทักษะ ตลอดจนเทคนิคในการปฏิบัติงาน และสามารถปฏิบัติงานไดอยาง 
ประสบความสําเร็จในระยะเวลาอันสั้น โดยเจาพนักงานชวเลขผูทําหนาที่เปนพี่เล้ียงหรือผูควบคุม 
การฝกงานจะเปนผูที่ใหขอมูล ความรู ตลอดจนถายทอดเทคนิคในการปฏิบัติงานตาง ๆ ใหกับ 
เจาพนักงานชวเลขที่ไดรับการบรรจุใหมหรือนักศึกษาฝกงาน โดยมีเปาหมายเพื่อที่จะสรางเจาพนักงาน
ชวเลขที่ไดรับการบรรจุใหมใหสามารถปฏิบัติหนาที่ไดอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด รวมไปถึงกระตุนให
นักศึกษาฝกงานเกิดความตระหนักถึงความสําคัญและความจําเปนขององคความรูดานชวเลขและสราง
เครือขายชุมชนนักชวเลขขึ้น เพื่อรองรับการจัดทํามาตรฐานวิชาชีพชวเลขและสรางฐานกําลังบุคลากร 
ที่จะมาสอบคัดเลือกและบรรจุเปนเจาพนักงานชวเลขตอไปในอนาคต 
  เอกสารทางวิชาการเลมนี้ถือไดวาเปนองคความรูในรูปแบบของการถายทอดทักษะ
วิชาชีพ ประสบการณ เทคนิคตาง ๆ ในการทํางาน โดยรวบรวมเนื้อหาสาระ ประวัติความเปนมาของ 
ชวเลข ชวเลขกับการประชุมสภา ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับชวเลข ทักษะการเขียนชวเลข รวมไปถึง 
การถายทอดทักษะวิชาชีพ ประสบการณ เทคนิคในการทํางานตาง ๆ เพื่อใชเปนเครื่องมือศึกษา คนควา 
และใชอางอิง เพื่อพัฒนาทักษะ ประสบการณวิชาชีพ และการจัดการความรูของเจาพนักงานชวเลข 
ผูทําหนาที่เปนพี่เล้ียงหรือผูควบคุมการฝกงานตอไป  
 
         คณะทํางานจดัการความรู 
                สํานักรายงานการประชุมและชวเลข 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



สารบัญ 
              หนา 

 

บทท่ี ๑ บทนํา 
 ประวัติความเปนมาของชวเลข       ๑ 
 ชวเลขไทยกับการประชุมสภา       ๓ 
 

บทท่ี ๒ ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับชวเลข        
 ความหมายของชวเลข        ๖ 
 ความสําคัญของชวเลข        ๖ 
 แบบของชวเลข         ๖ 
 ขอแนะนําสําหรับการเขียนชวเลข       ๖ 
 ขอความปฏิบตัิในการเขียนชวเลขใหเกง      ๗ 
 หลักเกณฑในการเขียนชวเลข       ๗ 
 วิธีการฝกเขียนชวเลข        ๘ 
 ประโยชนของชวเลข        ๘ 
 คุณสมบัตขิองผูปฏบิัตงิานในดานการเขียนชวเลข     ๙ 
 ชวเลขกับการจดรายงานการประชุม      ๙ 
 

บทท่ี ๓ ทักษะการเขียนชวเลข 
 ชวเลขไทย (แบบเกรกก)        ๑๓ 
 ชวเลขไทย (แบบปทแมน)       ๑๘ 
 

บทท่ี ๔ การถายทอดทักษะวิชาชพี ประสบการณ เทคนิคในการทํางานตาง ๆ  
 การสอนงาน         ๓๓ 
 ตารางแสดงความกาวหนาของทักษะแตละระดับในสวนของเจาพนักงานชวเลข ๓๔ 
 ตารางแสดงความกาวหนาของทักษะแตละระดับในสวนของนักศึกษาฝกงาน  ๓๕ 
 การจดรายงานการประชุม       ๓๗ 
 การจัดทํารายงานการประชมุ       ๓๙ 
 สัญลักษณท่ีใชในการพิสูจนอักษร       ๔๐ 
 การประเมินผลหลังการปฏบิัติงาน      ๔๑ 
 



สารบัญ (ตอ) 
              หนา 

 

 หลักเกณฑในการสอบชวเลขสําหรับตําแหนงเจาพนักงานชวเลข   ๔๒ 
 แผนผังแสดงกระบวนการจัดทํารายงานการประชุมคณะกรรมาธิการ   ๔๔ 
 แผนผังแสดงกระบวนการในการดําเนินการจัดทํารายงานการประชุมวุฒิสภา  ๔๕ 
 แผนผังการปฏิบัติงานเกี่ยวกับรายงานการประชุมวุฒิสภา    ๔๖ 
 ของกลุมงานรายงานการประชุม 
 แผนผังแสดงกระบวนการในการจัดทํารายงานการประชุมวุฒิสภา   ๔๗ 
 

บรรณานุกรม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๑ 

บทที่ ๑ 
บทนํา 

 
ประวัติความเปนมาของชวเลข 
  ตนกําเนิดของวิชาชวเลขไดเกิดขึ้นกอนคริสตกาลราว ๖๓ ป ผูคิดคนวิชานี้เปนคนแรก 
 คือ MARCUS TULLIUS TIRO ไทโร เปนทาสของนักการเมืองฝปากเอกชื่อ CICERO สาเหตุที่ทําให
ไทโรประดิษฐชวเลขขึ้นนั้นพอจะประมวลกลาวไดดังตอไปนี้ 
  สาเหตุทั่วไป  โดยเหตุที่อาณาจักรโรมันมีการปกครองระบอบประชาธิปไตย               
ซ่ึงถือกันวาเปนการปกครองของประชาชนโดยประชาชน และเพื่อประชาชน ทุกคนมีสิทธิที่จะแสดง
ความคิดเห็นของตนเองเกี่ยวกับกิจการของบานเมืองไดอยางเต็มที่ เทาที่ไมขัดตอความสงบเรียบรอย
และศีลธรรมอันดีของประชาชน ชาวโรมันถือวาการพูดเปนศิลปะอยางหนึ่งที่ทุกคนพึงฝกฝนใหดีที่สุด
เทาที่จะทําได  ฉะนั้นวิชาวาทศิลปจึงถูกบรรจุเขาอยูในหลักสูตรของโรงเรียนโรมันสมัยโบราณ และ
ตอมาอีกประมาณ  ๕๐  ป  กอนคริสตกาลถึงป  ค .ศ .  ๒๐๐  ไดมี ผูตั้ งโรงเรียนฝกหัดวาทศิลป                     
ขึ้นโดยเฉพาะ ปรากฏวามีผูนิยมสงบุตรหลานเขาเรียนเปนอันมาก เพราะเปนที่ประจักษวา วิชาวาทศิลป
นอกจากจะเปนเครื่องมือปองกันสิทธิสวนตัวบุคคลแลวยังอาจหาชื่อเสียงสูคนไดงายอีกดวย ตัวอยางที่
เห็นไดอยางชัดแจงก็คือ นักการเมืองและนักพูดที่สําคัญ ๆ ในสมัยนั้นอาทิวา ซิเซโร ปอมเปย ซิวาร 
ออกัสตัสและมารคแอนโตนี ลวนแลวแตไดผานโรงเรียนวาทศิลปมาทั้งสิ้น เทานี้ก็พอจะเห็นไดแลววา 
การพูดในสมัยที่อาณาจักรโรมันรุงเรืองวาทศิลปอยูนั้นเจริญรุงเรืองเพียงใด และเมื่อถือกันวาการพูด
เปนศิลปะที่สําคัญถึงเพียงนี้จึงเกิดความคิดหาวิธีที่จะจดบันทึกคําพูดของบุคคลไวมิใหสูญหายไป            
อยางที่เปนมา  นี่เปนสาเหตุหนึ่งที่ทําใหมีผูพยายามประดิษฐการเขียนอยางหนึ่งขึ้นใหรวดเร็วพอที่จะ   
จดบันทึกคําพูดของคนไวได 
  สาเหตุโดยตรง นักพูดที่มีช่ือเสียงโดงดังในสมัยนั้น คือ ซิเซโร และเนื่องจากความเปน
ผูมีฝปากยอดเยี่ยมนี่เอง ทําใหประชาชนกระหายที่จะเก็บคําพูดของเขาไวทั้งหมดแทนที่จะปลอยให
ละลายหายไป ความคิดอันนี้ไดทวีเพิ่มขึ้นจนถึงขีดสูงสุด ไดมีผูพยายามคิดหาวิธีจดหลายตอหลายวิธี
ดวยกัน แตก็ยังไดผลไมเปนที่พึงพอใจ 
  ไทโรเปนทาสของซิเซโรและไดติดตามรับใชไปทุกหนทุกแหง ไทโรไดมีโอกาส
สังเกตวิธีการตาง ๆ ที่มีผูมาลองบันทึกคําพูดของซิเซโร และไดความคิดในที่สุดวา การที่จะบันทึกดวย
อักษรธรรมดานั้นไมทันแน ตองใชเครื่องหมายแทน  ไทโรจึงใชเวลาวางประดิษฐเครื่องหมายตาง ๆ ขึ้น
แทนคําพูดจนสําเร็จ เรียกวา “เครื่องหมายแทนคําพูดการเขียนแบบไทโร” (THE TIRO SHORT 
HAND) ไดนําออกใชราว ๖๓ ปกอนคริสตกาล ไดผลเปนที่นาพอใจ การเขียนแบบนี้ใชกันมาอีกหลาย



 ๒ 

รอยปหลังจากอาณาจักรโรมันไดเสื่อมโทรมลงแลว เปนอันวาชวเลขไดอุบัติขึ้นมาทําประโยชน
มหาศาลใหแกมนุษยตั้งแตบัดนั้นเปนตนมา 
  เนื่องจากชวเลขแบบของไทโรยากแกการจดจําและเขียนลําบาก จึงไดมีผูคิดแกไขหา
วิธีเขียนใหสะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้นตามลําดับ อาทิ ดร.ธีมอทีไบรท นายแพทยผูมีช่ือเสียงในรัชกาล
ของพระนางอลิซาเบธคิดขึ้นอีกแบบหนึ่ง เมื่อ ค.ศ. ๑๕๘๘  จอหน  วิลลิส ประดิษฐเครื่องหมายเขียน
แทนพยัญชนะสําเร็จราว ค.ศ. ๑๖๐๒ อันเปนแบบที่ไดแกไขเปลี่ยนแปลงใชกันมาจนทุกวันนี้ 
  ปจจุบันชวเลขที่เขียนตามเสียงและกําลังไดรับความนิยมมากที่สุด มีอยูหลายแบบ
ดวยกัน แตที่แพรหลายเห็นไดเดนชัดมีอยูเพียง ๒ แบบ คือแบบปทแมนของ SIR ISAC PITMAN และ
แบบเกรกก  คือ JOHN ROBERT GREGG ทั้ง ๒ คนเปนชาวอังกฤษ 
  เนื่องจากชวเลขที่นิยมใชกันทั่ วโลกนี้  มีอยู  ๒  แบบ  คือปทแมนและเกรกก 
ดังกล าวมาแลว  จึ งมี ผูสนใจพยายามที่ จะรู ว า  ชวเลข  ๒  แบบนี้  แบบใดเปนแบบที่ดีที่ สุด  
คือเรียนงาย เขียนไดเร็ว และแปลไดแนนอน ความของใจในปญหานี้ หามีใครสามารถตอบคําถาม            
ไดไม แมในตางประเทศซึ่งเปนเจาของตํารา วิชานี้ก็ยังตัดสินใจไมได ทั้งนี้ เพราะชวเลขทั้ง ๒ แบบนี้          
มีหลักเกณฑและวิธีการเขียนดีไปคนละอยางและในการแขงขันก็ผลัดกันชนะผลัดกันแพเสมอมา  

สําหรับในเมืองไทย  ชวเลขแบบปทแมนได เข ามากอนแบบอื่น  ๆ  กลาวคือ                            
ในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว กระทรวงยุติธรรมในสมัยนั้น ตองการ              
นักชวเลขเขาจดคําใหการตาง ๆ ในศาลยุติธรรม  จึงประกาศรับนักชวเลข แตหามีผูสามารถเขียน              
ชวเลขไดไม พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว รัชกาลที่ ๕ จึงมีพระราชกระแสรับสั่งวา หากมีผูใด               
เขียนชวเลขไดถึงขนาดและสามารถสอนนักเรียนจนสามารถเขียนชวเลขไดถึงขั้นเขาจดคําใหการ                
ในศาลยุติธรรมไดใน ๑ ป ไมต่ํากวา ๑๐ คน จะพระราชทานเงินรางวัล ๑๐,๐๐๐ บาท ม.จ. สิทธิพร  
กฤดากร  ซ่ึงขณะนั้นดํารงตําแหนงที่ปรึกษาราชการแผนดินกระทรวงการตางประเทศ ทรงรับอาสา 
โดยไดทรงดัดแปลงชวเลขแบบปทแมนภาษาอังกฤษมาเปนภาษาไทยไดสําเร็จ และเริ่มสอนนักเรียน
เมื่อปลายป ๒๔๕๑ ถึงตนป ๒๔๕๒ รวมเวลา ๘ เดือน มีนักเรียนสามารถเขียนไดนาทีละ ๑๓๐ คํา                
จึงสงเขาสอบในศาลยุติธรรม ปรากฏสอบไดคราวนั้น ๑๑ คน จึงไดบรรจุเขารับราชการในตําแหนง
พนักงานชวเลขในศาลยุติธรรม เสนาบดีกระทรวงยุติธรรม ไดนําความและดวยคุณลักษณะอันดีของ  
ชวเลขแบบปทแมน พระบาทสมเด็จพระมหาธีรราชเจา รัชกาลที่ ๖ ถึงกับทรงใชชวเลขแบบนี้ประจํา
พระองคทานตลอดมาจนสิ้นรัชกาล ผูเปนนักชวเลขประจําพระองคทานคือ หลวงชวลักษณ  ลิขิต 
(ดําเนิน  จิตรกถึก)  ศิษยฝมือเอกของ ม.จ. สิทธิพร  กฤดากร  ตอมาภายหลังเมื่อทางราชการไดเปด
โรงเรียนพณิชยการขึ้น วิชาชวเลขแบบปทแมนก็มีโอกาสบรรจุอยูในหลักสูตรการสอน เชนเดียวกับ
แบบเกรกก แตแบบที่ยังคงสอนอยูในโรงเรียนพณิชยการ เวลานี้คงเหลืออยู เพียงแบบเดียว คือ             
แบบปทแมน  ซ่ึงมหาวิทยาลัยวิชาธรรมศาสตรก็ไดเคยบรรจุไวในหลักสูตรของแผนกเตรียมปริญญา 



 ๓ 

            ชวเลขไทยแบบเกรกก  เข ามาสูประ เทศไทย  โดย  หลวงมิตรธรรมพิทักษ 
(วงค   เศวตเลข) เปนผูแปลมาจากตนฉบับภาษาอังกฤษ  นํามาแพรหลายสอนตามโรงเรียน 
ชวเลขและพิมพดีดตาง ๆ ในพระนคร และในที่สุดไดถูกบรรจุเขาหลักสูตรของโรงเรียนพณิชยการ
เชนเดียวกับแบบปทแมน  
 

ชวเลขไทยกับการประชุมสภา 
  เจาพนักงานชวเลขหรือพนักงานชวเลขของสภาในอดีตมีหลักฐานปรากฏอางอิงได
จากหนังสือ “ส่ีสิบสองปรัฐสภาไทย” ของนายประเสริฐ  ปทมสุคนธ อดีตเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร          
คนที่ ๖  ซ่ึงเปนผูที่ปฏิบัติงานในสภาผูแทนราษฎรมาแตเร่ิมหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครอง          
และไดบรรจุเปนขาราชการในตําแหนงพนักงานชวเลขชั้นรองผู รักษาการ ในสมัยนั้นเขียนไว              
ในคําปรารภทําใหทราบวาตั้งแตแรกเริ่มที่ประเทศไทยมีการปกครองระบอบประชาธิปไตย                 
สภาผูแทนราษฎรเปดประชุมครั้งแรกเมื่อวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๔๗๕ ในสวนของผูจดรายงาน              
การประชุม ไดยืมตัวหลวงชวเลขปรีชา และนายสิงห  กลางวิสัย มาชวยจดรายงานการประชุม             
เฉพาะวันประชุมสภา ตอจากนั้นเมื่อตั้งกรมเลขาธิการสภาผูแทนราษฎรในป ๒๔๗๖ จึงไดเร่ิมบรรจุ
ขาราชการมีตําแหนงพนักงานชวเลข ซ่ึงสวนใหญอยูในแผนกรายงานการประชุม กองการประชุม  
และในกองกรรมาธิการบางเพียงเล็กนอย ในป ๒๕๐๕ สมัยนายประเสริฐ  ปทมสุคนธ เปนเลขาธิการ
รัฐสภา  และนายประหยัด  แดงอินทวัฒน เปนหัวหนาแผนกรายงานการประชุม กองการประชุม            
ไดจัดใหมีการสอนวิชาชวเลขใหกับขาราชการและผูเขาสมัครฝกงานในสํานักงาน โดยใหนักชวเลข         
ในแผนกนี้ เปนคณะอาจารย ผูฝกสอน  และหนึ่งในอาจารย ผูสอนเปนบุตรชายคนเดียวของ                 
หลวงชวลักษณลิขิต คือ นายสุขันธ  จิตรกถึก  ซ่ึงตอมาเปนหัวหนาแผนกรายงานการประชุม 
  ในป พ.ศ. ๒๕๑๗ นายประสิทธิ์  ศรีสุชาติ   เปนเลขาธิการรัฐสภา สํานักงานเลขาธิการ
รัฐสภาไดมองเห็นความสําคัญและเสนทางความกาวหนาของพนักงานชวเลขจึงจัดแบง สวนราชการ
ใหม ไดรวบรวมพนักงานชวเลข  ซ่ึงอยูในกองการประชุมและกองกรรมาธิการเขาดวยกัน ไดตั้งเปน 
“ศูนยชวเลขและพิมพดีด” มีภารกิจหนาที่ดานการจดและจัดทํารายงานการประชุม สภาผูแทนราษฎร 
วุฒิสภา รัฐสภา และคณะกรรมาธิการ  มีนายธนู  บุณยรังคะ เปนหัวหนาศูนยชวเลขและพิมพดีด 
  ในป พ.ศ. ๒๕๓๕ มีการปรับเปลี่ยนโครงสรางของสํานักงานเลขาธิการรัฐสภา            
คร้ังใหญ  โดยแยกเปน ๒ สํานักงาน คือสํานักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎรและสํานักงานเลขาธิการ
วุฒิสภา มีเลขาธิการเปนผูบังคับบัญชาสูงสุดของสํานักงานแตละสํานักงาน   
  สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ไดจัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๓๕ ไดแบง 
สวนราชการออกเปน ๑๐ หนวยงาน  โดยฝายชวเลขและพิมพดีดขึ้นกับกองการพิมพ ตอมาป ๒๕๔๔ 
ฝายชวเลขและพิมพดีดขึ้นกับสํานักการประชุม 



 ๔ 

  ป ๒๕๔๖ สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ไดแบงสวนราชการภายในสํานักงานเพิ่มอีก  
๘ หนวยงาน  การแบงสวนราชการในครั้งนี้ไดมีการปรับเปลี่ยน “ฝายชวเลขและพิมพดีด” ขึ้นเปน 
“สํานักรายงานการประชุมและชวเลข” แบงสวนราชการภายในเปน ๖ กลุมงาน ดังนี้ 
  ๑.  กลุมบริหารงานทั่วไป 
  ๒.  กลุมรายงานการประชุม 
  ๓.  กลุมงานชวเลข ๑ 
  ๔.  กลุมงานชวเลข ๒ 
  ๕.  กลุมงานชวเลข ๓ 
  ๖.  กลุมงานชวเลข ๔   
 

  กลุมงานบริหารทั่วไป  มีหนาที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับ   
  ๑.  ดําเนินการเกี่ยวกับงานสารบรรณและธุรการทั่วไปของสํานักฯ 
  ๒. ดําเนินการเกี่ยวกับงานพัสดุ ครุภัณฑ การเงิน และงบประมาณของสํานักฯ 
  ๓. ดําเนินการเกี่ยวกับงานทะเบียนและขอมูลดานบุคคลของสํานักฯ 
  ๔. ดําเนินการเกี่ยวกับการจัดทําแผนงานและงบประมาณ รวมถึงการประสานงานดาน
แผนรายงานผลการปฏิบัติงาน การใชจายงบประมาณและสถิติของสํานักฯ 
  ๕. ดําเนินงานเลขานุการและงานประชุมของสํานักฯ 
  ๖. ดําเนินการเกี่ยวกับการจัดทําและเผยแพรเอกสารและผลงานของสํานักฯ 
  ๗. ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของหรือ
ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย  
 

  กลุมงานรายงานการประชุม  มีหนาที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับ 
  ๑. จัดทํารายงานการประชุมวุฒิสภาเสนอใหวุฒิสภารับรองตามขอบังคับการประชุม 
รวมถึงการวิเคราะห ศึกษา คนควา และการใหบริการเกี่ยวกับรายงานการประชุมวุฒิสภา รวมทั้ง
เผยแพรรายงานการประชุมไปยังหนวยงานทั้งภายในและภายนอกที่เกี่ยวของ 
  ๒ .  จัดเก็บขอมูลรายงานการประชุมวุฒิสภา  พัฒนาและวางระบบการจัดเก็บ 
การสืบคนและการใหบริการ 
  ๓. จัดทําบันทึกการประชุมวุฒิสภา เพื่อเปนหลักฐานอางอิงของที่ประชุมวุฒิสภา  
เพื่อเผยแพรและแจงไปยังหนวยงานตาง ๆ ที่เกี่ยวของ 
  ๔. ติดตามมติและผลการออกเสียงลงคะแนนของสมาชิกวุฒิสภา ที่ประชุมวุฒิสภา 
และสรุปผลบันทึกการออกเสียง 



 ๕ 

  ๕. จัดทําบันทึกสรุปเหตุการณสําคัญในที่ประชุมวุฒิสภา เพื่อวิเคราะหและประมวล
สําหรับใชเปนแนวทางปฏิบัติหรือธรรมเนียมปฏิบัติของวุฒิสภา 
  ๖. ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของหรือ
ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย 
  กลุมงานชวเลข ๑  
  กลุมงานชวเลข ๒ 
  กลุมงานชวเลข ๓ 
  และกลุมงานชวเลข ๔  มีหนาที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับ 
  ๑.  จดและจัดทํารายงานการประชุมวุฒิสภา สมัยสามัญทั่วไป สมัยสามัญนิติบัญญัติ 
และสมัยวิสามัญใหเปนไปตามกฎหมาย ระเบียบและขอบังคับการประชุมวุฒิสภา 
  ๒. จดและจัดทํารายงานการประชุมคณะกรรมาธิการสามัญ คณะกรรมาธิการวิสามัญ 
คณะกรรมาธิการและคณะกรรมการ คณะอนุกรรมาธิการ และคณะทํางานตาง ๆ  
  ๓. จัดทําตนฉบับและสําเนารายงานการประชุมวุฒิสภาสงไปยังคณะกรรมาธิการ 
ตรวจรายงานการประชุมและติดตามมติของวุฒิสภา 
  ๔. จดและจัดทํารายงานการประชุม การสัมมนา และการเสวนา 
                          ๕. จัดรวบรวมรายงานการประชุมตาง ๆ สงไปยังสวนราชการเจาของเรื่อง 
  ๖. จัดเก็บขอมูลของรายงานการประชุมเขาไวในฐานขอมูล 
  ๗. ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ      
หรือปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย 
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บทที่ ๒ 
ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับชวเลข 

 
ความหมายของชวเลข 
  คําวา ชวเลข  แยกไดเปน ชว และ เลข  ชว หมายถึงความเร็ว สวนคําวา เลข หมายถึง 
เขียน  ดังนั้นความหมายชัดเจนจะหมายถึงการเขียนใหเร็วและทันตามที่ไดยิน เมื่อผูเขียนตองการที่จะ
เขียนใหทัน การเขียนดวยอักษรปกติคงไมได จึงตองใชอักษร เครื่องหมาย หรือส่ิงใดแทนอักษรปกติ  
จึงเกิดเปนตัวชวเลขขึ้น ตัวชวเลขนั้นไดพัฒนาดัดแปลงมาเรื่อย ๆ จนเปนที่ยุติวาใหใชเปนมาตรฐาน 
ในปจจุบัน  

 

ความสําคัญของชวเลข 
  เราใชชวเลขในการจดถอยคําอยางละเอียดทุกคําพูดประการหนึ่ง นอกจากนี้งาน
บางอยางตองการความรวดเร็ว เมื่อจดชวเลขแลวจะถอดขอความไดทันที งานสวนตัว งานลับเฉพาะ 
บางครั้งตองใชชวเลขโดยผูจดเปนบุคคลซึ่งไววางใจได เชน เลขานุการสวนตัว เปนตน ความสําคัญนั้น
ขึ้นอยูที่ผูใชจะนํามาใชหรือไม ถาคิดวาชวเลขมีความสําคัญก็จะสําคัญอยูเสมอ ถาคิดวาหมดความ
จําเปนชวเลขก็แทบจะไมมีความจําเปน โดยเฉพาะในปจจุบันมักคิดกันวาลาสมัยจึงไมคอยมีใคร 
ใหความสนใจโดยไมรูถึงประโยชนอันยอดเยี่ยมของชวเลขซึ่งมีคาอยูในตัว  
 

แบบของชวเลข  
  ชวเลขมี ๒ แบบ คือ แบบเกรกก ของสหรัฐอเมริกา และ แบบปทแมน ของอังกฤษ 
การเขียนชวเลขทั้ง ๒ แบบ มีหลักในการเขียนอยางเดียวกัน คือเขียนตามเสียง ออกเสียงอยางไรก็เขียน
ตามเสียงนั้น โดยไมตองคํานึงถึงตัวสะกดและตัวการันต 
  ๑. ชวเลขแบบเกรกก เปนแบบที่นิยมใชกันมากในปจจุบัน เพราะเขียนไดทั้งดินสอ
และปากกา และเขียนไดงาย สะดวก รวดเร็ว  
  ๒. ชวเลขแบบปทแมน เปนชวเลขที่ใชเขียนดวยดินสอ เพราะมีทั้งเสนหนัก เสนเบา 
และตองอาศัยเสนบรรทัดในการกําหนดตัวสระ แตก็สามารถถอดขอความไดถูกตองแมนยํา   
 

ขอแนะนําสําหรับการเขียนชวเลข 
  ๑. เตรียมใจใหมีความรักในชวเลขเสียกอน เพราะถาหากวาไมมีใจรักโอกาสที่จะ
ประสบความสําเร็จคงไมเกิดขึ้น   



 ๗ 

  ๒.ทําจิตใจใหสบาย ๆ ไมตองกังวลเรื่องใด ๆ ทั้งสิ้น ในขณะที่เขียนชวเลขความเครียด
ความกังวลถือวาเปนอุปสรรคอยางมากในการเขียนชวเลข ถาทําจิตใจใหสบาย ๆ การเขียนชวเลขจะ
ราบเรียบไมหยุดชะงัก 
  ๓. การนั่งใหนั่งในทาที่สบายที่สุด 
  ๔. การวางสมุดใหวางตามสบายหรือตามที่ถนัด 
  ๕. หมั่นฝกฝนเขียนและแปลชวเลขทุกวัน ใหถือวาเปนหนาที่ประจําวันไมควรจะขาด
แมแตวันเดียวจะไดทําใหเกิดความชํานาญยิ่ง ๆ ขึ้น  
 

ขอควรปฏิบตัใินการเขียนชวเลขใหเกง 
  ๑. ตองมีสมาธิ 
  ๒. ฟงอยางตั้งใจ 
  ๓. อมความ 
  ๔. อุปกรณในการเขียนตองพรอม เชน สมุดจดชวเลข ปากกาหรือดนิสอ 
  ๕. ตองขยันคดัคํายอ 
  ๖. ตองทําการบานตามที่ไดรับมอบหมาย เปนการฝกวินัย ความรับผิดชอบและไดฝก
ทักษะ ในการเขียน 
  ๗. แลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกัน วิธีการแลกเปลี่ยนชวยเหลือกันโดยการจับคูกับเพื่อนให
บอกอักษรหรือสระสลับกัน เพื่อจะไดฝกสําเนียงเสียงที่แตกตางกันออกไป นอกเหนือจากอาจารย
ผูสอนเพียงทานเดียว 
  ที่กลาวมาทั้งหมดขึ้นอยูกับความพยายามและความขยันอดทนของแตละบุคคล  
ชวเลขเปนสิ่งที่ตองใชทักษะฝกเชนเดียวกับการพิมพ ยิ่งฝกมากก็จะทําใหเกิดความชํานาญยิ่งขึ้น
เหมือนกับคนที่พิมพดีดหรือพิมพคอมพิวเตอรโดยการสัมผัสนั่นเอง 
 

หลักเกณฑการเขียนชวเลข  
  ๑. เร่ิมตนตั้งแตหัดเขียนตัวพยัญชนะ ก – ฮ  
  ๒. ฝกเขียนคําที่กลุมตัวอักษรคลายกันหรือสระที่คลายกันสลับกันไปมา เชน เสนตรง 
เสนโคง จุด วงกลม วงรี  
  ๓. การเขียนชวเลขจะตองไมประดิดประดอย ตองเขียนอยางรวดเร็ว ชัดเจนและ
แมนยาํในลายเสน  
  ๔. ใหสะกดตามเสียงที่ไดยินเทานั้น แมวาในการเขียนจะมีสระ  พยัญชนะอะไรหาก
ไมออกเสียงสระหรือพยัญชนะนั้นก็ไมตองเขียนตัวชวเลข เชน สรวล ตัว ร ไมออกเสียงตัวชวเลขจะ
เขียนเพียง สวน หรือ ศาสตร ตัว ตร ไมออกเสียง ตัวชวเลขจะเขียนเพียงสาด จะยึดหลักการสะกดจาก
แมตาง ๆ  เชน  



 ๘ 

  แมกก   คําที่มีตัว ข ค ฆ  สะกด อานเหมือนตัว ก สะกด  
  แมกด   คําที่มีตัว จ ช ฎ ฏ ฐ ฑ ฒ ต ถ ท ธ ศ ษ ส สะกด อานเหมือนตัว ด สะกด 
  แมกบ   คําที่มีตัว ป พ ฟ ภ สะกด อานเหมือนตัว บ สะกด 
  แมกน   คําที่มีตัว ญ ณ น ร ล ฬ สะกด อานเหมือนตัว น สะกด 
  

  ๕. ผสมตัวอักษรและสระ การผสมโดยการฝกเขียนชวเลขหลาย ๆ คร้ัง 
  ๖. ชวเลขไมมีวรรณยุกต การเขียนจะถือการออกเสียงเปนหลัก แมการเขียนโดยปกติ 
คําหรือถอยคํานั้นจะมีวรรณยุกตอยูดวยก็ตาม ผูถอดชวเลขจะทราบจากขอความไดเองวาคํานั้นคือคําใด 
เชน นา หนา หนา หนา ตัวชวเลขจะเขียนเปนตัวเดียวกัน คือ นา 
 

วิธีการฝกเขียนชวเลข 
  ๑. ฝกจากเพลง เร่ิมจากเพลงชา และเปนเพลงที่เรารูจักคุนเคย เพลงไทยสวนใหญ 
มีขอความไมยาว ประมาณ ๓ – ๕ นาที ใหเขียนทั้งหมดที่ไดยินคํารองจนจบเพลงและเริ่มถอดขอความ
จากที่เขียนทั้งหมด เสร็จแลวเปดเพลงเดิมอีกครั้งแลวเปรียบเทียบเนื้อรองและดูงานที่ถอดออกมาวา  
ตกหลนขอความไปมากนอยเพียงใด และขยับขึ้นเปนเพลงเร็ว โดย ฝกเพลงจังหวะซ้ําและเพิ่มจังหวะ 
ใหเร็วขึ้นตามลําดับ  
  ๒. ฝกเขียนขาวจากวิทยุหรือโทรทัศน โดยบันทึกเสียงผูอานขาวประกอบดวย 
ประมาณ ๓ – ๕ นาที แลวใหถอดขอความจากที่เขียนทั้งหมด เสร็จแลวเปดเสียงที่บันทึกไวแลว
เปรียบเทียบขอความที่ถอดออกมาวา ตกหลนขอความไปมากนอยเพียงใด 
  ๓. ฝกเขียนโดยหาขอความในหนังสือพิมพหรือบทความ ใหไดเนื้อความประมาณ  
๓ – ๕ นาที แลวอานขอความโดยการบันทึกเสียงไว และนํามาเปดและเขียนตาม เสร็จแลวถอดขอความ
จากที่เขียนและเปดเสียงที่บันทึกไวเปรียบเทียบขอความที่ถอดออกมาวาตกหลนขอความไปมากนอย
เพียงใด 
  ๔. สมุดจดชวเลข  หากใหถูกหลักวิธีการตองใชสมุดที่มีลักษณะการเปดเหมือนกับ
ปฏิทิน เมื่อเขียนจนหมดหนาก็พลิกขึ้นแลวเขียนหนาถัดไปเรื่อย ๆ ไมกลับมาเขียนแผนหลังทําให 
ไมตองเสียเวลากลับไปกลับมา สมุดจดชวเลขจะมีเสนแบงครึ่งหนึ่งเพื่อเอื้อใหการจดนั้นล่ืนไหล  
หมุนขอมือ ไป – มาไดสะดวกและยกขอมือใหนอยที่สุด 
 

ประโยชนของชวเลข 
  ๑. จดรายงานการประชุม 
  ๒. รางจดหมายโตตอบ 
  ๓. รับคําสั่งผูบังคับบัญชา 
  ๔. รับโทรศัพท 



 ๙ 

  ๕. จดบันทึกงานประจําวัน 
  ๖. จดบันทึกสวนตัว 
  ๗. จด Lecture คําบรรยาย 
  ๘. เขียนขาวในวิทยุ – โทรทัศน 
  

คุณสมบัติของผูปฏิบัติงานในดานการเขียนชวเลข 
  ๑. เขียนตัวชวเลขใหถูกตองทุกครั้ง 
  ๒. จําหลักเกณฑตาง ๆ จนขึ้นใจและนํามาใชจนเคยชิน 
  ๓. จําตัวยอ คัดตัวยอใหไดมากที่สุดและเร็วที่สุด 
  ๔.  ฝกหัดเขียนเปนประจําทุกวัน 
  ๕. การใชหลักภาษาตองถูกตอง 
  ๖. เปนผูใฝเรียนรู ติดตามขาวสารบานเมือง 
  ๗. ตองมีปฏิภาณไหวพริบ 
 

ชวเลขกับการจดรายงานการประชุม แบงออกเปน ๓ วิธี คือ 
  วิธีท่ี ๑  จดอยางละเอียดทุกคําพูด มักใชในการประชุมที่มีความสําคัญมาก ๆ เชน  
การประชุมวุฒิสภา การประชุมสภาผูแทนราษฎร เปนตน การจดละเอียดจะเปนพยานหลักฐานที่ชัดเจน                   
แตส้ินเปลืองเวลามากทั้งผูจดและผูอาน ผูจดตองใชเทปบันทึกเสียงชวยเพื่อใหไดทุกคําพูด 
  วิธีท่ี ๒  จดยอเร่ืองที่พิจารณา และยอคําพูดเฉพาะที่เปนประเด็นสําคัญอันนําไปสูมติ
ของที่ประชุม พรอมดวยมติ เปนการจดเฉพาะประเด็นที่สําคัญ ทั้งฝายเสนอและฝายคานผูจดจะสรุป
เนื้อหาใหกระชับ อานงาย ผูอานจะเขาใจเหตุการณและที่มาของการลงมติอยางชัดเจน เชน การจด
บันทึกการประชุมของคณะกรรมาธิการ 
  วิธีท่ี ๓  จดสรุปสาระสําคัญของเรื่องที่พิจารณาความเห็น เหตุผลในการพิจารณาของ                 
ที่ประชุมและมติ วิธีนี้เปนการจดรายงานที่ส้ันที่สุด คือมีเฉพาะเหตุผลและมติ มักใชในการประชุม 
ที่มีการอภิปรายไมมากนัก 
  ในการทําความเขาใจถึงปญหาในการปฏิบัติงานของเจาพนักงานชวเลข  จําเปนอยางยิ่ง
ที่จะตองเขาใจขั้นตอนการทํางานในการจัดทํารายงานการประชุมทุกขั้นตอนอยางถองแท ซ่ึงขั้นตอน
ดังกลาวประกอบดวย 
  (๑)  การฟง (Listening) 
  (๒)  การจดชวเลข (Stenography) 
  (๓)  การแปลขอความจากชวเลข (Decoding) 
  (๔)  การนําเสนอ (Presentation) 



 ๑๐ 

  ขอบกพรองหรือความผิดพลาดในการบันทึกรายงานการประชุมจะเกิดขึ้น                    
ใน ๔ ขั้นตอนดังกลาว  ดังจะแสดงใหเห็นดังตอไปนี้ 
  การฟง    ฟงผิด 
  การจดชวเลข   บันทึกผิด 
  การแปลขอความจากชวเลข   แปลขอความจากตัวชวเลขผิดเพี้ยน 
  การนําเสนอ    มี ร ายงานการประชุมที่ มี เนื้ อหา ผิด 
                  หรือมีรูปแบบของรายงานการประชุม  
                      ที่ไมถูกตอง 

  การฟงผิด   อาจจะเกิดขึ้นได ๓ สาเหตุหลัก คือ  

  ๑. การปราศจากสมาธิในการฟง  

  ๒. การขาดความเขาใจในเนื้อหาที่ฟง   

  การขาดสมาธิในการฟงนั้นเปนสาเหตุเฉพาะตัวของผูจดชวเลข ซ่ึงสามารถแกไข           
ไดดวยการสรางทักษะในการจดบันทึกและการแปลขอความจากชวเลข ตลอดจนการฝกอบรมเสริม   
เพื่อเรียนรูในการสรางสมาธิ  สวนการขาดความเขาใจในเนื้อหาที่ฟงนั้นอาจเกิดมาจากความไมเขาใจ
ประเด็นในการประชุม และการไมรูจักคําสําคัญที่เกี่ยวของกับการประชุม ซ่ึงสามารถเรียนรูเพิ่มเติม            
ไดดวยการฝกอบรมเพื่อสรางเสริมทักษะ  

  การจดชวเลขผิด  เกิดขึ้นจากสาเหตุที่ สําคัญ  คือ  การฟงผิด  เมื่อเกิดการรับฟง                    
ที่ผิดพลาด จึงทําใหเกิดการแทนเสียงและจดชวเลขที่คลาดเคลื่อนไป  

  การถอดขอความชวเลขผิด   สืบเนื่องมาจากการจดชวเลขผิด  เพราะขาดสมาธิ            
และไมเขาใจเนื้อเร่ืองในการประชุม จึงไมสามารถถอดไดหรือหากพยายามถอดขอความก็จะได
ขอความที่คลาดเคลื่อนผิดเพี้ยนไปจากเนื้อหาการประชุม 

  การนําเสนอผิด  ปญหาดังกลาวแบงเปน ๒ ลักษณะ  

   ลักษณะที่ ๑  รายงานการประชุมที่มีเนื้อหาที่ผิด แตรูปแบบการนําเสนอถูกตอง         
ตามขอกําหนดของหนวยงาน  

  ลักษณะที่ ๒  รายงานการประชุมที่มีเนื้อหาถูกตองแตรูปแบบผิดไปจากขอกําหนด
ของหนวยงาน ปญหาในลักษณะแรกเปนผลพวงมาจาก การฟงผิด การจดชวเลขผิด หรือการถอด
ขอความชวเลขผิด อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยางประกอบกัน ในขณะที่ปญหาในลักษณะที่ ๒  
เกิดจากการขาดความรูในรูปแบบรายงานการประชุมที่ถูกตอง  



 ๑๑ 

  ระบบพี่เล้ียงจึงถูกริเร่ิมขึ้นในการแกไขปญหาขอบกพรองดังกลาวขางตน เพื่อเพิ่มพูน
ประสิทธิภาพในการจดและจัดทํารายงานการประชุมใหมีความถูกตองรวดเร็ว  ลดระยะเวลา 
ในการตรวจทานและแกไขขอผิดพลาด  อันเปนการสรางความคุมคาใหเกิดขึ้นกับงานการจดและจัดทํา
รายงานการประชุม 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ๑๒ 

บทที่ ๓ 
ทักษะการเขียนชวเลข 

  

  เนื่องจากในปจจุบันเราไดยินคําวา   “โลกาภิวัตน”  คือการติดตอส่ือสารและ                
ส่ือความหมายที่มีระบบทันสมัย  ถูกตอง  รวดเร็ว  ประหยัดคาใชจาย  รวมทั้งการนําอุปกรณ                 
เครื่องคอมพิวเตอรมาใชในหนวยงานตาง ๆ จนเปนเรื่องปกติธรรมดาไปเสียแลว จะมีใครยอนกลับไป
มองหรือไมวาในอดีตเราใชอะไรเปนเครื่องมือในการสื่อความหมายถายทอดความรูความเขาใจ              
ไดอยางรวดเร็วถูกตอง มีคุณประโยชนนานัปการ นอกจากวิชาชวเลข ประกอบกับการพัฒนาผูเขียน          
ชวเลข รวมทั้งการคิดคนวิธีการเขียน วิธีการยอคําพูดยาว ๆ ใหเหลือเปนคําสั้น ๆ  
  ฉะนั้นเราจึงไมควรทอดทิ้งวิชาชวเลขที่เปนวิชาที่ใชในสํานักงานเลขาธิการรัฐสภา          
ในอดีตตั้งแต เ ร่ิมการเปลี่ยนแปลงการปกครอง  ปพุทธศักราช  ๒๔๗๕  เปนตนมา  ซ่ึงในสมัย 
เร่ิมการเปลี่ยนแปลงการปกครองใหม ๆ นั้นยังไมมีเทปบันทึกเสียง ในการจดชวเลขใชคนจด ๒ คน               
พรอม ๆ กัน จดแลวมาแปลเทียบเคียงกัน จนกระทั่งวิวัฒนาการมาในระยะหลัง ๆ ใชเครื่องบันทึกเสียง
ควบคูกัน แปลเสร็จแลวจึงนํามาตรวจทานกับเสียงที่ไดบันทึกไว ในกรณีที่มีเหตุขัดของไมสามารถใช
เครื่องบันทึกเสียงได  เจาพนักงานชวเลขยังสามารถจดแลวเอามาแปลเปนภาษาไทยใชเปนเครื่องมือ            
ส่ือความหมายใหผูอ่ืนไดศึกษาไดคนควาในภายหลัง ดังนั้น ชวเลขจึงเปนศาสตรที่มีคุณคานานัปการ 
สมควรที่จะอนุรักษไวใหควบคูกับรัฐสภาไทยตลอดไป  
  ชวเลขที่นิยมใชในปจจุบันแบงออกเปน ๒ แบบ คือ แบบเกรกก ของสหรัฐอเมริกา 
และ แบบปทแมน ของอังกฤษ การเขียนชวเลขทั้ง ๒ แบบ มีหลักในการเขียนอยางเดียวกัน คือเขียน 
ตามเสียง ออกเสียงอยางไรก็เขียนตามเสียงนั้น โดยไมตองคํานึงถึงตัวสะกดและตัวการันต 
  ๑. ชวเลขแบบเกรกก เปนแบบที่นิยมใชกันมากในปจจุบัน เพราะเขียนไดทั้งดินสอ
และปากกา และเขียนไดงาย สะดวก รวดเร็ว  
  ๒. ชวเลขแบบปทแมน เปนชวเลขที่ใชเขียนดวยดินสอ เพราะมีทั้งเสนหนัก เสนเบา 
และตองอาศัยเสนบรรทัดในการกําหนดตัวสระ แตก็สามารถถอดขอความไดถูกตองแมนยํา 

 

 



 ๑๓ 

ชวเลขไทย (แบบเกรกก) 
 

พยัญชนะและสระชวเลขไทย (แบบเกรกก) 
     พยัญชนะชวเลขไทย (แบบเกรกก) มีทั้งหมด ๑๘ ตัว การเขียนชวเลขตองมีพยัญชนะ
และสระเปนพื้นฐานสําคัญผูเรียนตองพยายามทบทวนทุก ๆ วัน เพราะถาจําไมได ก็จะเรียนตอไปไมได 

 

การลากเสนและตําแหนงการเขียนชวเลข 
  ๑. การลากเสนพยัญชนะ สระ ควรลากครั้งเดียวเบา ๆ ตามลูกศร  
  ๒. การเขียนพยัญชนะตองเขียนใหไดสัดสวนและตําแหนงที่ถูกตอง 
  ๓. การจับดินสอหรือปากกาควรจับในทาที่ถนัดที่สุด และเขียนไมเกร็งมือ 
 

พยัญชนะเสนโคง ๑๐ ตัว 
 

ตัวท่ี พยัญชนะไทย พยัญชนะชวเลข การลากเสน ลักษณะเสน 

เสนโคง 

๑ ก   เสนโคงคว่ํายาว  
(ประมาณ ๑ เซนติเมตร) 

๒ ข ค ฆ   เสนโคงคว่ําสั้น  
(ประมาณครึ่งเซนติเมตร) 

๓ ฝ ฟ   เสนโคงยาว (เต็มบรรทัด) 

๔ ซ ศ ษ ส   เสนโคงคลายเครื่องหมายจุลภาค 

๕ ว   เสนโคงแคบเล็ก 

๖ ต ฏ   เสนโคงทแยงเขียนเหนือเสน 

๗ ร ล ฤ ฦ  
 

 
 

เสนโคงหงายสั้น  
(ตรงขามกับ ข) 

๘ ล ฬ   เสนโคงหงายยาว  
(ตรงขามกับ ก) 

๙ ป ผ พ ภ   เสนโคงเอียง (คร่ึงบรรทัด) 

๑๐ บ   เสนโคงเอียง (เต็มบรรทัด) 

 
 



 ๑๔ 

พยัญชนะเสนตรง และมีจุด ๘ ตัว 
 

ตัวท่ี พยัญชนะไทย 
พยัญชนะชวเลข 

การลากเสน ลักษณะเสน 
เสนโคง 

๑ น ณ   เสนตรงสั้น (ประมาณครึ่งเซนติเมตร) 

๒ ม   เสนตรงยาว (ประมาณ ๑ เซนติเมตร) 

๓ ฉ ช ฌ   เสนตรงสั้นเฉียงลง (ประมาณ ๖๗ - ๖๘ องศา) 

๔ จ   เสนตรงยาวเฉียงลง (ประมาณ ๖๗ - ๖๘ องศา) 

๕ ท ธ ฒ ถ ฐ ฑ   เสนตรงสั้นเฉียงขึ้น (ประมาณ ๒๒ - ๒๓ องศา) 

๖ ด ฎ   เสนตรงยาวเฉียงขึ้น (ประมาณ ๒๒ - ๒๓ องศา) 

๗ ง   เสนตรงสั้นเฉียงลง (ตรงขามกับ ฉ) 

๘ ห ฮ   จุด (เขียนเหนอืเสนเล็กนอย) 
 

สระของชวเลขแบบเกรกก  แบงเปนประเภทใหญ ๆ ๓ ประเภท ดังนี ้
 

๑. สระวงกลม 

สระชวเลข การลากเสน การเรียกประเภทสระ สระ (ภาษาไทย) 
 
 
 
                     

 สระวงกลมใหญ 
สระวงกลมเลก็ 
สระวงกลมใหญ 
มีจุดตรงกลาง 
สระวงกลมใหญหัวแตก 

อา    เอ   แอ 
อี 
เอีย 
อาย 
 

  

๒. สระตะขอ 
 

สระชวเลข การลากเสน การเรียกประเภทสระ สระ (ภาษาไทย) 
 
 
 

 
 

สระตะขอหงาย 
สระตะขอคว่ํา 
สระตะขอคว่ําคู 

โอ   ออ 
อู     อือ 
เอือ 

 
 
 



 ๑๕ 

๓. สระประสม 
 

สระชวเลข การลากเสน การเรียกประเภทสระ สระ (ภาษาไทย) 
 
 
 
 
 

 
 

สระวงกลมใหญประสม  - ว 
 
สระวงกลมเลก็ประสม  - ว 
 

สระวงกลมจุดกลางประสม  
- ว 
 
- ว  ประสมสระวงกลม 
 
สระวงกลมเลก็ประสม 

อาว   เอว  แอว 
 
อิว 
 

เอียว 
 
อัว 
 
เออ 

 

การผสมพยัญชนะกับ สระวงกลม ดังนี ้
 
 ๑. พยัญชนะเสนโคงเขียนตามเข็มนาฬิกา เมื่อผสมกับสระวงกลมจะตองเขียนตามเข็มนาฬิกา 
ยกตัวอยางเชน 
   กา      ตี                            เสีย                      วาย  
  
 ๒. พยัญชนะเสนโคงเขียนทวนเข็มนาฬิกา เมื่อผสมกับสระวงกลมจะตองเขียนทวนเข็มนาฬิกา 
ยกตัวอยางเชน 
             ลา     รี               เปย       บาย 
 
  ๓. พยัญชนะเสนตรง เมื่อผสมกับสระวงกลมใหเขียนสระวงกลมตามเข็มนาฬิกาหมุน 
ยกตัวอยางเชน  
          ชา  ดี  เมีย        นาย 
 
 ๔. พยัญชนะจดุ เมื่อผสมกับสระวงกลมใหเขียนพยัญชนะไวดานบนสระ ยกตวัอยางเชน 

      .                            .                   . 

       
หา  ฮา       เฮีย หาย



 ๑๖ 

การผสมพยัญชนะกับ สระตะขอ  ใหผูเรียนเขียนตามรูปของพยัญชนะ  ดังนี้  
 

  ตะขอหงาย    ตะขอคว่ํา                   ตะขอคว่ําคู 

พยัญชนะไทย พยัญชนะ  
ชวเลข 

พยัญชนะไทย พยัญชนะ  
ชวเลข 

พยัญชนะไทย พยัญชนะ      
ชวเลข 

โค  ปู  เสือ  
รอ  มือ  เรือ  

 

การผสมพยัญชนะกับสระวงกลมใหญประสม – ว  ใหผูเรียนใชหลักเกณฑเดียวกับ สระวงกลม  ดังนี้ 
 

สระวงกลมใหญประสม - ว 

พยัญชนะไทย พยัญชนะ      
ชวเลข 

พยัญชนะไทย พยัญชนะ 
ชวเลข 

พยัญชนะไทย พยัญชนะ  
ชวเลข 

 
ขาว 

 
 

 
เลว 

  
แมว 

 

 
สาว 

 
 

 
เหว 

  
แวว 

 

 

การผสมพยัญชนะกับสระวงกลมเล็กประสม – ว  ใหผูเรียนใชหลักเกณฑเดียวกับ สระวงกลม   ดังนี้ 
 

สระวงกลมเล็กประสม - ว 

พยัญชนะไทย พยัญชนะ      
ชวเลข 

พยัญชนะไทย พยัญชนะ  
ชวเลข 

พยัญชนะไทย พยัญชนะ  
ชวเลข 

 
หิว 

 
 

 
ร้ิว 

  
พล้ิว 

 

 
นิ้ว 

 
 

 
ผิว 

  
คิ้ว 

 

 
 
 
 
 



 ๑๗ 

 การผสมพยัญชนะกับ สระวงกลมจุดกลางประสม  - ว ใหผูเรียนใชหลักเกณฑเดียวกับ  
สระวงกลม  ดังนี ้
 

สระวงกลมจุดกลางประสม - ว 

พยัญชนะไทย พยัญชนะ      
ชวเลข 

พยัญชนะไทย พยัญชนะ  
ชวเลข 

พยัญชนะไทย พยัญชนะ  
ชวเลข 

 
เสี้ยว 

  
เขียว 

  
เฉี่ยว 

 
 

 
เบี้ยว 

  
เรียว 

  
เงี้ยว 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๑๘ 

ชวเลขไทย (แบบปทแมน) 
 

พยัญชนะและสระชวเลขไทย (แบบปทแมน) 
  ตัวชวเลขมีลักษณะเปนเครื่องหมายตาง ๆ ซ่ึงเทากับพยัญชนะไทยตัวหนึ่ง และจะ
เขียนเปนคําไดนั้นตองผสมกันทั้งพยัญชนะ สระ หรือตัวสะกด เชนเดียวกับวิธีเขียนหนังสือไทย 
ลักษณะของตัวชวเลขที่ควรรูและจดจําใหถูกตองกอน 
 

พยัญชนะ   มีท้ังสิ้น ๒๑ ตัว  

   ตัวท่ี             พยัญชนะไทย 
                                   พยัญชนะชวเลข 

ลักษณะเสน 
เสนตรง การลากเสน เสนโคง การลากเสน 

     ๑ ก     ขีดหนัก 
     ๒ ข  ค  ฆ      ขีดเบา 

     ๓ ง     ขีดหนัก 
     ๔ จ     ขีดหนัก 

     ๕ ฉ  ช  ฌ       ขีดเบา 

     ๖ ซ  ศ  ษ  ส(ทร ออกเสียง ซ)     ขีดเบา 

     ๗ ญ  ย     ขีดหนัก 
     ๘ ฎ  ด     ขีดหนัก 
     ๙ ฏ  ต     ขีดหนัก 
   ๑๐ ฐ  ฑ  ฒ  ถ  ท  ธ     ขีดเบา 

   ๑๑ ณ  น     ขีดเบา 

   ๑๒ บ     ขีดหนัก 
   ๑๓ ป     ขีดหนัก 
   ๑๔ ผ พ ภ     ขีดเบา 

   ๑๕ ฝ  ฟ     ขีดเบา 

   ๑๖ ม       ขีดเบา 

   ๑๗ ร  ฤ     ขีดเบา 

   ๑๘ ล  ฦ  ฬ     ขีดเบา 

   ๑๙ ว     ขีดหนัก 
   ๒๐ ห  ฮ     ขีดหนัก 
  ๒๑ อ     ขีดหนัก 



 ๑๙ 

สระ  ในภาษาไทยจะนํามาใชในชวเลข  ดังนี้ 
  ๑ สระธรรมดา (ไมมีรูปราง) เขียนโดยใชตําแหนงของเสนบรรทัด เชน ลอยเสน         
ชิดเสน และใตเสน  ฉะนั้นกระดาษที่ใชเขียนชวเลขแบบปทแมนนี้  จึงตองใชแบบมีเสนบรรทัด 
  ๒ สระพิเศษ (มีรูปราง) เขียนโดยไมตองคาํนึงวาจะอยูตาํแหนงใดของเสนบรรทัด 
   

การเขียนสระทั้ง ๒ ประเภท เขียนได ดังนี ้
  

สระธรรมดา (ไมมีรูปราง) 

ตําแหนงท่ีเขียนสระ สระ หลักการทองจํา 

ตําแหนงท่ี ๑ 
เขียนไว เหนือเสน อะ   อา อุ     อู โอะ     โอ เอียะ     เอีย ตาจูโอเมีย 

(ใสจุดตนพยญัชนะ) 

ตําแหนงท่ี ๒ 
เขียนไว ชดิเสน อิ   อี เอะ     เอ เอาะ     ออ เอือะ     เอือ พี่เสตอเรือ 

(ใสจุดกลางพยัญชนะ) 

ตําแหนงท่ี ๓ 
เขียนไว ใตเสน, 

คาบเสน 
อึ   อือ แอะ     แอ อัวะ     อัว เออะ     เออ ซ่ือแตมัวเซอ 

(ใสจุดปลายพยัญชนะ) 

 
ตัวอยาง 

 ก ข จ ฉ ด ท ว ร บ พ ง น อ ม ย ล ห ฟ ป ส ต 

    ตําแหนงที่ ๑ 

     เหนือเสน 
                     

                     

   ตําแหนงที่ ๒ 
      ชิดเสน 

                     
                     

   ตําแหนงที่ ๓ 

 ใตเสน,คาบเสน 

                     
                     

 
 
 



 ๒๐ 

สระพิเศษ (มีรูปราง) 
สระพิเศษ มี ๓ ตัว คือ  สระ ไอ เอา และ อํา เขียนไวไดทุกตําแหนง 

 

สระ สัญลักษณ การลากเสน ลักษณะ 

ไอ  ใอ  รวมถึง อาย  
อัย (ธรรมดา) 

 
 
 

 
 
 

ลักษณะเปนตวัวี
เล็ก V โดยเขยีน
ไวตอทาย
พยัญชนะ 

ยกเวน ด  ท  จ  
ช เขียนไวขาง
พยัญชนะ
ดานขวา 

ไอ  ใอ รวมถึง อาย  
อัย   

(พิเศษ) 

 
 

 ใชในคําที่มหีลายพยางค 
ลักษณะเปน ขมวดปลาย ตามทิศ
ทางการเขียนของพยัญชนะตนแตละ
ตัว แลวตอดวยพยัญชนะตวัตอไป 
หากเปนพยางคสุดทายใหใชสระไอ
ธรรมดา 

เอา  รวมถึง  อาว 
 
 

 
ลักษณะเปนตวัวีเล็กคว่ํา     โดยเขียน
ไวตอทายพยญัชนะ 

อํา รวมถึง อัม อรรม 
 
 

 

ลักษณะเปนขดี ใชขีดทับกลาง
พยัญชนะ 
การขีดตองไดฉากกับเสนของตัว
พยัญชนะ 

 
 
 

 ยกเวน  ก ด บ ง น ม  
ตองขมวดปลายดวยเมื่อขีดทบักลาง
พยัญชนะ 

 

เสียงนํา  เสยีงนําในชวเลขมี ๒ เสียง คือ  
  ๑. เสียง  ส (สะ) รวมถึง ศ ษ และ ซ (ซะ) 
      คําที่เสียง ส นํา ตองมีหลายพยางค และไมใชพยางคสุดาย พยางคใดทีม่ีเสียง ส (สะ) นํา              
ใหเขยีนวงกลมที่ตนพยัญชนะของพยางคตอไป เปนวงกลมชั้นเดยีว พยัญชนะเสนตรงเขียนตามเขม็นาฬิกา      
สวนพยัญชนะเสนโคงเขียนใหวงกลมอยูในโคง 
 
  



 ๒๑ 

  ๒. เสียง  ข (ขะ) รวมถึง ค ฆ (คะ)  
     วิธีเขียนเชนเดียวกับ ส นํา แตใหวงกลมโตกวา ๑ เทา  

     เสียง ส (สะ) ซ (ซะ) นํา    เสียง ข (ขะ) ค (คะ) นาํ              การลากเสน 
   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

 

ตัวควบกล้ํา 
    ในวิชาชวเลข มีตัวควบกล้ํา ๓ ตัว คือ ร  ล และ ว พยางคใดที่มี ร ล และ ว ควบกล้ํา ใหงอ
พยัญชนะตนพยางคนั้นเปนรูปตะขอ ตนพยัญชนะ  ของตัวที่มี ร ควบกล้ํา ตามลักษณะของตวัชวเลข  ดังนี้  

 ๑. ร  ควบกล้ํา 
      - พยัญชนะเสนตรง ใหงอไวดานลาง หรือดานซาย  

     - พยัญชนะเสนโคง ใหงอไวในโคง  
 ๒.  ล  ควบกล้ํา 

      - พยัญชนะเสนตรง ใหงอไวดานบน หรือดานขวา คือดานตรงกันขามกับ ร ควบกล้ํา 
    - พยัญชนะเสนโคง ใหงอไวในโคง เหมือน ร ควบกล้ํา 



 ๒๒ 

 ๓.  ว  ควบกล้ํา เขียนเหมือน ล ควบกล้ํา แตใหญกวา ๑ เทา 
 

     ร ควบกล้ํา      ล ควบกล้ํา      ว ควบกล้ํา     การลากเสน 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

ตัวสะกด ในชวเลขมีอยู ๘ มาตรา จะแบงเปน ๔ คู คือ 
 ๑. ตัวสะกดในมาตรา แม กก กับ แม กง 

๒. ตัวสะกดในมาตรา แม กน กับ แม เกย 
 ๓. ตัวสะกดในมาตรา แม กม กับ แม เกอว 

๔. ตัวสะกดในมาตรา แม กบ กับ แม กด 
 

  ๑. ตัวสะกดในมาตรา แม กก กับ แม กง 
  - คําใดที่สะกดในมาตราแม กก ใหเขียนตวัชวเลข ก ตอทายตัวชวเลขที่เปนพยัญชนะ
ตนของพยางคที่ออกเสียงสะกด 
        หมายเหตุ   :  เพื่อความสะดวกในการเขียน ถาคําที่มีหลายพยางคและเปนคําที่สะกด
ในมาตราแม กก สามารถเขียนโดยเปลี่ยนตัวชวเลข ก ธรรมดา สะกดเปน ก วงรี สะกดก็ได  



 ๒๓ 

  - คําใดที่สะกดในมาตราแมกงให เขียนตัวชวเลข  ง  ตอทายตัวชวเลขที่ เปน 
พยัญชนะตนของพยางคที่ออกเสียงสะกด 

 

  มาตราแม กก (ก ธรรมดา)     มาตราแม กก (ก วงรี)             มาตราแม กง 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

                

  ๒. ตัวสะกดในมาตรา แม กน กับ แม เกอย 
 - คําใดที่สะกดในมาตราแม กน  

        พยัญชนะเสนตรง ใหเขียนงอปลายเปนรูปตะขอไวดานลาง หรือ ดานซาย ตอทาย
ตัวชวเลขที่เปนพยัญชนะตนของพยางคที่ออกเสียงสะกด 
  พยัญชนะเสนโคง ใหเขียนงอปลายเปนรูปตะขอไวในโคงตอทายตัวชวเลขที่เปน
พยัญชนะตนของพยางคที่ออกเสียงสะกด 

 - คําใดที่สะกดในมาตราแม เกอย  
       พยัญชนะเสนตรง ใหเขียนงอปลายเปนรูปตะขอไวดานบน หรือ ดานขวา ตอทาย
ตัวชวเลขที่เปนพยัญชนะตนของพยางคที่ออกเสียงสะกด 
  พยัญชนะเสนโคง ใหเขียนงอปลายเปนรูปตะขอไวในโคงตอทายตัวชวเลขที่เปน
พยัญชนะตนของพยางคที่ออกเสียงสะกด แตขนาดใหญกวา น สะกด ๑ เทา 
 

  



 ๒๔ 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ตัวอยาง  
      แม กน (งอปลายพยัญชนะเปนรูปตะขอ ดานลางและในโคง)  แม เกอย (งอปลายพยัญชนะ         
เปนรูปตะขอ ดานบนและในโคง) 
   

 การงาน                โดย 

 ปลน                 รํ่ารวย  

 เดือน                 หงอย  

 ครวญ                 สวย 

 เปน                 ลอย 

         มาตราแม กน        มาตราแม เกอย  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 ๒๕ 

  ๓. ตัวสะกดในมาตรา แม กม กับ แม เกอว 
  - คําใดที่สะกดในมาตราแม กม  
  ใหเขียนขมวดวงกลม ตวัดปลายไวตอทายตัวชวเลขที่เปนพยัญชนะตนของพยางค 
ที่ออกเสียงสะกด 

- คําใดที่สะกดในมาตราแม เกอว  
  ใหเขียนขมวดวงกลม ไมตวัดปลายไวตอทายตัวชวเลขที่เปนพยัญชนะตนของพยางค
ที่ออกเสียงสะกด      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
ตัวอยาง  
 แม กม (ขมวดวงกลม ตวัดปลาย)          แม เกอว (ขมวดวงกลม ไมตวัดปลาย) 

 เดิม               เกี่ยว 

 ชิม      เปลี่ยว  

 นาม      นิ้ว  

 เต็ม       เหลว 

         มาตราแม กม        มาตราแม เกอว 
 

 
 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 ๒๖ 

  ๔. ตัวสะกดในมาตรา แม กบ กับ แม กด 
 - คําใดที่สะกดในมาตราแม กบ 

        ถา ก เปนพยัญชนะตน มีตัวสะกดในมาตรา แมกบ ใหเขียนตัวชวเลข  บ  ตอทาย 
ตัวชวเลข ก หรือใหเขียนพยัญชนะตนของพยางคที่ออกเสียงสะกดนั้นยาวกวาปกติ ๑ เทา        
  - คําใดที่สะกดในมาตราแม กด 
  ใหเขียนพยัญชนะตนของพยางคที่ออกเสียงสะกดนั้นสั้นกวาปกติ ๑ เทา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

         มาตราแม กบ        มาตราแม กด  

 
              หรือ 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 ๒๗ 

ตัวอยาง  
 แม กบ (ใช บ สะกด ยาวกวาปกติ ๑ เทา)                แม กด (ใช ด สะกด สั้นกวาปกติ ๑ เทา) 
   

 กราบ   หรือ             กฎ 

 บาป                 บอด  

 รูป                ประเสริฐ  

 เติบ                 พุธ 

 

ไมหันอากาศ 
 

- คําใดที่มีไมหันอากาศ ใหขีดทับที่กลางตัวสะกด เชน            พัง  
 
        รัก 
 
- คําใดมีไมหนัอากาศ เมื่อใชกับคําที่สะกดดวยมาตรา  ฉัน  
   แมกน แมกด  แมกบ ใหขดีทับกลางตัวพยัญชนะตน  
   ของคํานั้นไดเลย  เชน           บัตร 
 
        ครับ    
          
- คําใดมีไมหนัอากาศ โดยตัวสะกดเปน แมกก   รัก 
   กรณีใช ก วงรี  ใหลากเสนวงรีเลยตวัพยัญชนะ เชน 
 

หมายเหตุ   :   การขีดทับของไมหันอากาศจะตางกับการขีดทับของสระอํา คือ 
            สระอํา จะขีดทับทีก่ลางพยัญชนะ และคํานั้นจะไมมีตัวสะกด   
 
 
 



 ๒๘ 

การเขียนคําตดิกัน 
 
 ในการเขียนชวเลขนั้น  การเขียนคําหลายพยางคควรเขียนใหติดกันเพื่อเพิ่ม 

ความรวดเร็วในการเขียน โดยยึดตําแหนงสระของพยางคแรกเปนหลัก  หากพยางคแรกขึ้นตนดวย 
สระพิเศษ ใหยึดตําแหนงสระของพยางคที่ ๒  ดังนี้ 

  
บิดา   (บิ สระ  อิ  ตาํแหนง ๒ ชิดเสน) 
 
 

ตอสู  (ตอ สระ  ออ  ตําแหนง ๒ ชิดเสน) 
 
 

ไฟฟา  (ไฟ สระ ไอ พิเศษ ฟา สระ  อา  ตําแหนง ๑  
  เหนือเสน)  
เบื่อหนาย       (เบื่อ สระ  เอือ  ตําแหนง ๒ ชิดเสน) 
  
ธรรมดา (ธรรม สระ อํา เปนสระพิเศษ ดา สระ อา 

 ตําแหนง ๑  เหนือเสน) 
 

ความรู (ความ สระ  อา  ตําแหนง ๑ เหนือเสน) 
 
การคา (การ สระ  อา  ตําแหนง ๑ เหนือเสน)  
  
นําทาง (นํา สระ อํา เปนสระพิเศษ ทาง สระ  อา  

 ตําแหนง ๑  เหนือเสน) 
แตวา (แต สระ  แอ  ตําแหนง ๓ คาบเสน) 
 

แนะนํา (แนะ สระ  แอะ  ตําแหนง ๓ คาบเสน) 
 

แมวา (แม สระ  แอ  ตําแหนง ๓ คาบเสน) 
 
 

 
 



 ๒๙ 

การยอคําท่ีควรเรียนรู 
 

  การตัดพยัญชนะหรือสระท่ีคลายกัน ซํ้ากันออก (ในกรณีคํานั้นไมมีตัวสะกด)  คําใด 
ที่พยัญชนะชวเลขซ้ํากัน รวมทั้งคูเสนหนักและเสนเบา เชน ก กับ ข  ย กับ ล เปนตนใหตัดทิ้งไปตัวหนึ่ง             
หรือมากกวานั้น ตามความจําเปนคงเหลือแตสระไว ทั้งนี้ จะตองพิจารณาวาจะตัดตัวใด ซ่ึงขึ้นอยูกับ
ความสะดวกในการเขียนและจดจํา โดยปกติแลวจะตัดตัวหลังออก 

 สระชวเลข  มีทั้งสระธรรมดาและสระพิเศษ  การยอสระธรรมดา  ตองคงเหลือ
สัญลักษณไวซ่ึงเปนจุด สวนสระพิเศษใหคงรูปไวตามเดิม เชน 

 

 เยอะแยะ     

            ย ซํ้า  ใหเขียน เยอะ สวนคําวา แยะ  ตัดทิ้ง คงไวแตสระแอะ (ตําแหนงที่ ๓) ใหใชจุด
ไวที่ปลายพยัญชนะ  

 

 จําใจ 

  

 จ ซํ้า ใหเขยีน จํา ตัวเดียว ตัดคําวา ใจ ทิ้ง คงไวแตสระไอ (     )      

  

 รํ่าไร 

 ร ซํ้า ใหเขียน รํ่า ตัวเดยีว ตดัคําวา ไร ทิ้ง คงไวแตสระไอ (    ) 

 

 

 

 

 

 

 



 ๓๐ 

การตัดพยัญชนะหรือสระท่ีคลายกัน ซํ้ากนัออก (ในกรณีคํานั้นมตีัวสะกด) 

 ในคําที่มีหลายพยางคและมีพยัญชนะตนตัวเดียวกัน ใหเขียนยอโดยตัดพยัญชนะตน 
ที่ซํ้ากันนั้นออกไปตัวใดตัวหนึ่ง คงเหลือแตสระและตัวสะกดไว เชน 

 
รกราง      เขียน รก ตดัคาํวา ราง ทิ้ง คงไวแต ง  

       สะกด 
จริงใจ      เขียน จริง ตดัคําวา ใจ ทิ้ง คงไวแต สระไอ  
 
พวกพอง     เขียน พวก ตดัคําวา พอง คงไวแต ง สะกด 
 
เปลี่ยนแปลง     เขียน เปลี่ยน ตัดคําวา แปลง คงไวแต ง  

       สะกด 
รวดเร็ว      เขียน รวด ตัดคําวา เร็ว คงไวแต ว สะกด 
 

 

คํายอพิเศษท่ีควรจํา 
 
กับ      จุดหนัก ลอยเสน (ตําแหนง ๑) 
 
กลับ      จุดหนักหนา ลอยเสน (ตําแหนง ๑) 
 
และ      จุดหนัก ใตเสน (ตําแหนง ๓) 
 
แลว      วงกลมเล็ก ใตเสน (ตําแหนง ๓) 
 
นี้      จุดเบา ชิดเสน (ตําแหนง ๒) 
 
อะไร      เขียน ไร ( ร กลับ) 
 
 
 
 



 ๓๑ 

   
 

  
 
  
 
 
  
 
 
  
 สามารถนํามาใชในบางกรณ ีเชน การเขียนคําติดกัน การเขียนคํายอ  เชน 
 
 นายก  คํายอ 
 
   เขียน   นา - ย  ตัดคําวา ยก คงไวแต  ย กลับ 
 
 นายกรัฐมนตร ีคํายอ      
 
   เขียน   นา - ย - รัด  ตัดคําวา ยก คงไวแต  ย กลับ และ รัฐ ตัดคําวา  

 มนตรี 
 
 อะไร  คํายอ    
     
   เขียน   ไร  โดยใช ร กลับ 
 

การยอคําและดัดแปลงคาํ 
 

 เพื่อใหสะดวกและรวดเร็วในการเขียนชวเลข จึงจําเปนตองยอคํา ตัดคํา หรือดัดแปลง
คําที่จะเขียนใหม โดยมีหลักเกณฑที่นิยมกัน คือ 
  ๑. ยอคําโดยตัดพยางคออก คือ คําที่อานออกเสียงหลายพยางค ใหตัดพยางคกลาง ๆ
ออกคงเหลือเฉพาะสวนที่จําเปน ซ่ึงพอจะเดาไดใจความเดิม เชน 
 

พยัญชนะชวเลขที่สามารถเขียนกลับได คือ ร ล ย ว 

 ว กลับ 

 

 ร กลับ 

 

 ย กลับ 

 

 ล กลับ 

 



 ๓๒ 

 

   
  ประชาธิปไตย       เขียน  ประ – ไต  
 
 
  เจาพนกังาน       เขียน  เจา – งาน  
 
 
  บิดามารดา      เขียน บิ – มาน – ดา  
 
 
  ครูบาอาจารย      เขียน ครู – บา – จาน  

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 



 ๓๓ 

บทที่ ๔ 
การถายทอดทักษะวิชาชีพ ประสบการณ เทคนิคในการทํางานตาง ๆ  

 
การสอนงาน  
  การสอนงานเจาพนักงานชวเลขที่ได รับการบรรจุใหมหรือนักศึกษาฝกงาน  
ระบบพี่ เ ล้ี ย ง ถือ เปนการถ า ยทอดทักษะ เชิ งปฏิบั ติ ก าร  เปนมาตรการ เสริ มที่ จ ะช วยให 
เจาพนักงานชวเลขที่ไดรับการบรรจุใหมหรือนักศึกษาฝกงาน มีความรู ทักษะ ตลอดจนเทคนิค 
ในการปฏิบัติงาน และสามารถปฏิบัติงานไดอยางประสบความสําเร็จในระยะเวลาอันสั้น โดยการใช
ระบบพี่เล้ียง  ซ่ึงหมายถึงการกําหนดใหเจาพนักงานชวเลขผูทําหนาที่ เปนพี่เ ล้ียงหรือผูควบคุม 
การฝกงานที่มีประสบการณในการทํางานเปนพี่เล้ียงใหแกเจาพนักงานชวเลขที่ไดรับการบรรจุใหมหรือ
นักศึกษาฝกงาน  ซ่ึงพี่เล้ียงจะเปนผูที่ใหขอมูล ความรู ตลอดจนถายทอดเทคนิคในการปฏิบัติงานตาง ๆ 
ใหกับเจาพนักงานชวเลขที่ไดรับการบรรจุใหมหรือนักศึกษาฝกงาน โดยมีเปาหมายเพื่อที่จะสราง 
เจาพนักงานชวเลขที่ไดรับการบรรจุใหมใหสามารถปฏิบัติหนาที่ไดอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด  
รวมไปถึงกระตุนใหนักศึกษาฝกงานเกิดความตระหนักถึงความสําคัญและความจําเปนขององคความรู
ดานชวเลขและสรางเครือขายชุมชนนักชวเลขขึ้น เพื่อรองรับการจัดทํามาตรฐานวิชาชีพชวเลข 
และสรางฐานกําลังบุคลากรที่จะมาสอบคัดเลือกและบรรจุเปนเจาพนักงานชวเลขตอไปในอนาคต 
  ผูที่ไดรับการถายทอดในการปฏิบัติงานจะมีทักษะ เทคนิคในการจดและจัดทํารายงาน
การประชุมเพิ่มขึ้นสามารถจัดทํารายงานการประชุมไดอยางถูกตองรวดเร็ว และลดขอผิดพลาดลงได  
ทั้งนี้ เพื่อใหสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภามีรายงานการประชุมที่ไดมาตรฐานและสามารถใชอางอิงได 
ตามเปาหมายที่สํานักเลขาธิการวุฒิสภากําหนด 
  สํานักรายงานการประชุมและชวเลขมีหนาที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงานดานการจดและ
จัดทํารายงานการประชุมใหครบถวนถูกตอง  การจดและจัดทํารายงานการประชุมวุฒิสภา                   
สมัยสามัญทั่วไป สมัยสามัญนิติบัญญัติ และสมัยวิสามัญ รวมถึงการประชุมของคณะกรรมาธิการสามัญ 
วิสามัญ คณะอนุกรรมาธิการ คณะกรรมการ และคณะทํางานของวุฒิสภา ตลอดจนการประชุมตาง ๆ          
ที่ไดรับมอบหมาย  การจดและจัดทํารายงานการประชุมดังกลาวจะสําเร็จสมบูรณถูกตองเพียงใดนั้น 
ขึ้นอยูกับการจดรายงานการประชุมเปนหลัก  เนื่องจากการจดรายงานการประชุมจะเปนหลักฐานชั้นตน 
ในการจัดทํารายงานการประชุมที่มีเนื้อหาถูกตองครบถวน 
  ดังนั้นในการจดและจัดทํารายงานการประชุมใหมีรายละเอียดและเก็บสาระสําคัญ 
ที่ ถูกตองไดอยางครบถวน  จําเปนตองมีบุคลากรที่มีความรู  ความสามารถ  มีทักษะ  มีเทคนิค 
ในการปฏิบัติงาน ปญหาที่หนวยงานตองเผชิญเสมอ คือ ปญหาเจาพนักงานชวเลขที่ไดรับการบรรจุใหม 
หรือนักศึกษาฝกงาน ยังขาดทักษะ ขาดเทคนิคที่จําเปนในการจดและจัดทํารายงานการประชุม  



 ๓๔ 

ระบบพี่เล้ียงจึงถูกริเร่ิมขึ้นเพื่อตอบสนองปญหาดังกลาว โดยเจาพนักงานชวเลขผูทําหนาที่เปนพี่เล้ียง
หรือผูควบคุมการฝกงานจะเขามามีบทบาทในการดูแลและสรางความเขาใจใหกับเจาพนักงานชวเลข 
ที่ไดรับการบรรจุใหมหรือนักศึกษาฝกงานใหสามารถเรียนรูงาน เรียนรูเทคนิค และมีทักษะเพียงพอ 
ตอการปฏิบัติงาน สามารถปฏิบัติงานไดอยางถูกตอง รวดเร็ว ปราศจากการลองผิดลองถูก และเขาใจถึง
ระบบการทํางานและวิธีการทํางานที่ถูกตอง เพราะมีผูรูและมีประสบการณชวยประคับประคอง 
ดวยการถายทอดองคความรูอันเปนประโยชน เทคนิค รวมถึงประสบการณในการทํางาน พรอมทั้งสราง
ความสัมพันธและวัฒนธรรมอันดีใหเกิดขึ้นภายในองคกร นําไปสูการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพตอไป 

  การทําใหทักษะในการปฏิบัติงานของเจาพนักงานชวเลขที่ไดรับการบรรจุใหมหรือ
นักศึกษาฝกงานเพิ่มพูนมากขึ้น พรอมที่จะปฏิบัติงานอยางมีประสิทธิภาพ ทักษะที่ตองการแบงออกเปน 
๔ สวน คือ การจดชวเลขและถอดขอความชวเลข การพิมพดีดภาษาไทย การพิมพดีดภาษาอังกฤษ  
และความรูในศัพทที่เกี่ยวกับกิจกรรมในคณะกรรมาธิการของวุฒิสภาและการประชุมตาง ๆ กําหนดได 
ดังตารางตอไปนี้ 
 

ตารางแสดงความกาวหนาของทักษะแตละระดับในสวนของเจาพนักงานชวเลข 
 

ระดับ 
ชวเลข 

(คํา/นาที) 
พิมพดีดภาษาไทย 

(คํา/นาที) 
พิมพดีดภาษาอังกฤษ 

(คํา/นาที) 
ความรูในศัพท (%) 

๑ ๑๒๕ ๓๕ ๒๕ ๔๐ 

๒ ๑๓๕ ๔๐ ๓๐ ๔๐ 

๓ ๑๔๕ ๔๐ ๓๕ ๖๐ 

๔ ๑๕๐ ๔๕ ๓๕ ๖๐ 

๕ ๑๕๕ ๕๐ ๓๕ ๘๐ 

๖ ขึ้นไป ๑๖๐ ๕๕ ๓๕ ๘๐ 
 

  เจาพนักงานชวเลขแตละระดับตามตารางแสดงความกาวหนาของทักษะแตละระดับ
ขางตนจะมีทักษะในแตละระดับนั้นไมเทากัน ถายิ่งระดับตําแหนงทางราชการสูงขึ้นจะมีทักษะเพิ่ม 
มากขึ้น โดยทักษะใน ๓ สวนแรก (ชวเลข, พิมพดีดไทย, พิมพดีดอังกฤษ) เปนทักษะพื้นฐานที่ตองมี
ตามมาตรฐานการกําหนดตําแหนงของเจาพนักงานชวเลข ในขณะที่ความรูในศัพทจะเกี่ยวกับกิจกรรม
ของวุฒิสภาโดยเฉพาะ ซ่ึงสามารถไดมาดวยการถายทอดเทคนิคในการปฏิบัติงานตาง ๆ ตลอดจน
ความสามารถในการเรียนรูของขาราชการที่ไดรับการบรรจุใหม ตําแหนงเจาพนักงานชวเลข ทั้งนี้  
การวัดผลเพื่อประเมินสมรรถภาพความกาวหนาจะวัดจากผลงานในการจัดทํารายงานการประชุม 
ทุกครั้งเปนเวลา ๖ เดือน และหลังจากบรรจุเปนขาราชการแลว 



 ๓๕ 

ตารางแสดงความกาวหนาของทักษะแตละระดับในสวนของนักศึกษาฝกงาน 
 

ระดับ 
ชวเลข 

(คํา/นาที) 
พิมพดีดภาษาไทย 

(คํา/นาที) 
พิมพดีดภาษาอังกฤษ 

(คํา/นาที) 
ความรูในศัพท (%) 

นักศึกษา
ฝกงาน 

๑๒๕ ๓๕ ๒๕ ๔๐ 

 

  นักศึกษาฝกงานตามตารางแสดงความกาวหนาของทักษะขางตนจะมีทักษะ ๓ สวน 
(ชวเลข, พิมพดีดไทย, พิมพดีดอังกฤษ) เปนทักษะพื้นฐานที่ตองมีตามมาตรฐานการกําหนดตําแหนง
ของเจาพนักงานชวเลข ในขณะที่ความรูในศัพทจะเกี่ยวกับกิจกรรมของวุฒิสภาโดยเฉพาะ ซ่ึงสามารถ
ไดมาดวยการถายทอดเทคนิคในการปฏิบัติงานตาง ๆ ตลอดจนความสามารถในการเรียนรูของนักศึกษา
ฝกงาน ทั้งนี้ การวัดผลเพื่อประเมินสมรรถภาพความกาวหนาจะวัดจากการทดสอบระหวางการฝกงาน 
โดยจัดเก็บเปนสถิติและประเมินผลกอนจบหลักสูตรการฝกงาน  
 

การสอนงานตามลําดับขัน้ตอน 
  สํานักรายงานการประชุมและชวเลขไดกําหนดกรอบในการปฏิบัติหนาที่ในการจด
และจัดทํารายงานการประชุมดานคณะกรรมาธิการของเจาพนักงานชวเลขที่ไดรับการบรรจุใหม                 
หรือนักศึกษาฝกงานในเบื้องตน ดังตอไปนี้ 

สัปดาหท่ี ๑ จดรายงานการประชุมเฉพาะรอบเชาที่มีตารางการจดประชุม ๑ รอบ 
รอบละ  ๑๕  นาที  แลวจึงนํากลับมาถอดขอความจากชวเลข                           
ดวย เครื่ องคอมพิว เตอร  หรือการพิมพ รายงานการประชุม                           
ที่อาคารสุขประพฤติ จัดทําเปนรายงานการประชุมที่ถูกตองสมบูรณ 

สัปดาหท่ี ๒  จดรายงานการประชุมเฉพาะรอบเชาที่มีตารางการจดประชุม             
พรอมกับเจาพนักงานชวเลขผูทําหนาที่เปนพี่เล้ียงหรือผูควบคุม 
การฝกงาน รอบละ ๑๕ นาที จดประชุมสลับกันกับผูรวมจดประชุม
เวียนกันจนกระทั่งเลิกการประชุม 

สัปดาหท่ี ๓, ๔  จดรายงานการประชุมรอบเฉพาะเชาที่มีตารางการจดประชุม           
พรอมกับเจาพนักงานชวเลขผูทําหนาที่เปนพี่เล้ียงหรือผูควบคุม 
การฝกงาน  รอบละ  ๓๐  นาที  จดประชุมสลับกันจนกระทั่ ง                    
เลิกการประชุม 

 
 



 ๓๖ 

สัปดาหท่ี ๕  จดรายงานการประชุมเขารอบปกติ คือ การจดรายงานการประชุม
ตามลํ าดับประชุมของแตละกลุมงาน  ซ่ึ งในแตละคณะจะมี 
เจาพนักงานชวเลข ๒ คน ตอ ๑ คณะ โดยการจดประชุมสลับกัน 
คนละ ๓๐ นาที จนกระทั่งเลิกการประชุม 

 

หมายเหต ุ      ในสวนของเจาพนักงานชวเลขผูที่ไดรับการบรรจุใหม สัปดาหที่ ๑ 
และสัปดาหที่ ๒  จดเฉพาะชวงเชา ชวงบายฝกการเขียนและขอความ
ถอดชวเลข สัปดาหที่ ๓ – ๕  การฝกเขียนชวเลขและถอดขอความ  
ชวเลขเขาสูระบบพี่เล้ียง 

  

 ในสวนของนักศึกษาฝกงาน ตลอดทั้งหลักสูตรจะมีการฝกทักษะ  
๓ สวน (ชวเลข, พิมพดีดไทย, พิมพดีดอังกฤษ) เปนทักษะพื้นฐานที่
ตองมีตามมาตรฐานการกําหนดตําแหนงของเจาพนักงานชวเลข 
ในวันจันทร  วันพุธ  และวันศุกร  สํ าห รับในวันอั งคารและ 
วันพฤหัสบดี  จดรายงานการประชุมตามตารางการจดประชุม 
พรอมกับเจาพนักงานชวเลขผูทําหนาที่เปนพี่เล้ียงหรือผูควบคุม 
การฝกงาน ๑ รอบ รอบละ ๓๐ นาที แลวจึงนํากลับมาถอดขอความ 
จากชวเลขดวยเครื่องคอมพิวเตอร หรือการพิมพรายงานการประชุม                           
ที่อาคารสุขประพฤติ จัดทําเปนรายงานการประชุมที่ถูกตองสมบูรณ 

 

  ในการสอนงานใหกับเจาพนักงานชวเลขที่ไดรับการบรรจุใหมหรือนักศึกษาฝกงาน 
จึงเปนหนาที่ความรับผิดชอบที่มีความสําคัญมาก เพราะการสอนงานจะทําใหเจาพนักงานชวเลข 
ที่ไดรับการบรรจุใหมหรือนักศึกษาฝกงานมีความมั่นใจในการทํางาน และสามารถปฏิบัติงานในหนาที่
ไดอยางมีประสิทธิภาพ สามารถนําสิ่งที่ไดรับการถายทอดนั้นไปปฏิบัติงานไดดวยความมั่นใจ 
และสามารถสั่งสมประสบการณจากการทํางานตอไปในอนาคต การสอนงานใหกับเจาพนักงาน 
ชวเลขที่ได รับการบรรจุใหมหรือนักศึกษาฝกงานนั้น  จะเริ่มสอนตั้งแต เ ร่ืองของการแตงกาย 
กิริยามารยาท การวางตัวที่เหมาะสมและสงางาม การรักษาเวลา โดยการเดินทางไปประชุมลวงหนา
กอนเวลา ๓๐ - ๔๐ นาที  การปฏิบัติงานขณะอยูในหองประชุม ความเขาใจในเรื่องที่จะประชุม  
และการประชุมในแตละครั้งจะตองทําอะไรบาง โดยมีวิธีการปฏิบัติดังตอไปนี้ 
 
 
 
 
 
 
 



 ๓๗ 

การจดรายงานการประชุม 
 

 กอนการจดประชุม 
  ๑. การแตงกาย ควรแตงกายสุภาพ  

    - สวมเสื้อสูทสีเขม / เครื่องแบบของสถาบัน   
      - ทรงผม ผมยาวตองรวบผมใหเรียบรอย สีผมสุภาพ 
      - รองเทาคัทชูสีเขม 
  ๒. กิริยามารยาท   
       - การแสดงความเคารพทานประธานและสมาชิกวุฒิสภา เมื่อมีความจําเปน 
ที่จะตองเดินเขา - ออก หองประชุมทุกครั้ง 
       - การพูด ไมพูดเสียงดังหรือใชคําหยาบคาย 
       - มีความสํารวมในการเดินหรือนั่ง 
  ๓. แนะนําการใช และการเตรียมคูมือตาง ๆ  
      - คูมือคํายอการเขียนชวเลข 
      - ทําเนียบของสมาชิกวุฒิสภา 
      - พจนานุกรมไทย - อังกฤษ 
      - นามสงเคราะหสวนราชการไทย 
  ๔. วัสดุอุปกรณ (พรอมทั้งแนะนําการใชอยางละเอียด) 
       - การใชโปรแกรมคอมพิวเตอร  “ระบบจดรายงานการประชุม”  
       - หูฟง  
       - เครื่องเลน MP๓ 
       - สมุดจดชวเลข  
       - ถานชารท ยางลบ นาฬิกา ปากกาหรือดนิสอ   
       - แผนผังที่นั่งในหองประชุม 
       - ใบมาตรฐานการปฏิบัติงานดานการประชุม (ในกรณีที่เปนการประชุม 
คณะกรรมาธิการสามัญและคณะกรรมาธิการวิสามัญ) 
  ๕. ช่ือ - นามสกุล  

สอนเจาพนักงานชวเลขที่ไดรับการบรรจุใหมหรือนักศึกษาฝกงานใหคํานึงถึง
ความสําคัญเกี่ยวกับ ช่ือ - สกุล ที่ถูกตองของสมาชิกวุฒิสภา และเจาพนักงานที่เกี่ยวของในหองประชุม           
ในคณะนั้น ๆ วามีใครบาง และใครทําหนาที่อะไร  

 
 



 ๓๘ 

  ๖. ศึกษาระเบียบวาระการประชุมในครั้งนั้น ๆ  
แนะนํ า เ จ าพนักงานชว เลขที่ ได รับการบรรจุ ใหมห รือนักศึ กษาฝ กงาน 

ใหเตรียมพรอมสําหรับการปฏิบัติงาน ณ หองประชุมกอนเวลาการประชุม ๓๐ นาที โดยจําเปนที่จะตอง
ศึกษาระเบียบวาระการประชุม บันทึกการประชุม และเอกสารอื่นที่เกี่ยวของกอนการประชุมทุกครั้ง  

๗. แผนผังการประชุม 
เจาพนักงานชวเลขที่ไดรับการบรรจุใหมหรือนักศึกษาฝกงานจะตองจัดเตรียม

แผนผังและจัดทําแผนผังโดยการเขียนชื่อ - สกุล ของผูเขารวมประชุม 
 

 ระหวางการจดการประชุม 
  ๑. ในขณะที่อยูในหองประชุม ควรแตงกายใหสุภาพ และวางตัวใหเหมาะสม  
แสดงความเคารพตอประธานและสมาชิกวุฒิสภาทุกครั้งเมื่อมีความจําเปนในการเขาหรือออกจากหอง
ประชุม และควรมีความสํารวมในขณะเดินหรือนั่ง มีสมาธิในการปฏิบัติงาน  
  ๒. การใชโทรศัพทมือถือ ควรปดมือถือ หรือหากจําเปนที่จะตองเปดก็ควรใชระบบ
ส่ันเมื่อเขาหองประชุม และหากมีธุระสําคัญที่จะตองใชโทรศัพทก็ควรจะออกมาคุยนอกหองประชุม 
  ๓.  เขียนแผนผังการประชุมของคณะกรรมาธิการที่ เขาจดรายงานการประชุม                 
โดยเขียนชื่อคณะที่จดประชุม คร้ังที่ วันที่ หองที่จดประชุม เวลาเริ่มประชุม และชื่อผูจดประชุม             
และนอกจากนี้จําเปนที่จะตองเขียนชื่อ - นามสกุล ของสมาชิกผูเขารวมประชุมตามแผนผังที่นั่ง             
อยางละเอียดและถูกตอง 
  ๔. เมื่อประธานเปดการประชุมแลวใหทําการบันทึกเสียงการประชุมดวยเครื่อง
บันทึกเสียงและจดชวเลขตามคําอภิปรายของผู เขารวมประชุมทุกถอยคําอยางละเอียดตั้งแต                    
เร่ิมการประชุมจนกระทั่งเลิกการประชุม โดยเจาพนักงานชวเลขที่ไดรับการบรรจุใหมจะทําการ                 
จดการประชุมสลับกับเจาพนักงานชวเลขผูทําหนาที่เปนพี่เล้ียงหรือผูควบคุมการฝกงานจนกระทั่ง              
เลิกการประชุม ในสวนของนักศึกษาฝกงานจะทําการจดการประชุมพรอมกับเจาพนักงานชวเลขผูทํา
หนาที่เปนพี่เล้ียงหรือผูควบคุมการฝกงาน ๑ รอบ รอบละ ๓๐ นาที และเมื่อประธานปดการประชุมแลว  
ใหทําการลงเวลาเลิกประชุมในสมุดจดชวเลขและใบแผนผังผูเขารวมประชุม รวมทั้งใสจํานวนตอนที่
จดไดลงในใบแผนผังผูเขารวมประชุมดวย เพื่อที่จะเก็บเขาระบบฐานขอมูลเปนหลักฐานตอไป 
  ๕. เขียนใบมาตรฐานการปฏิบัติงานดานการจดประชุม เพื่อนําสงผูบังคับบัญชา        
กลุมงาน ในกรณีที่จดประชุมคณะกรรมาธิการสามัญและคณะกรรมาธิการวิสามัญ   
 

  หลังการจดการประชุม 
  ๑ .  จัดเก็บอุปกรณที่ใชในหองประชุมใหเ รียบรอย  เชน  ปดเครื่องบันทึกเสียง                 
ปดไมโครโฟน ถอดปลั๊กไฟใหเรียบรอย 



 ๓๙ 

  ๒. ประสานงานกับเจาพนักงานประจําคณะกรรมาธิการในกรณีที่เอกสาร รายช่ือ
กรรมาธิการ หรือรายชื่อผูช้ีแจงไมครบถวน  เพื่อใชประกอบในการจัดทํารายงานการประชุมที่ถูกตอง
สมบูรณ 
  ๓. ใหเจาพนักงานชวเลขที่ไดรับการบรรจุใหมหรือนักศึกษาฝกงานถอดขอความ   
ชวเลขที่ทําการจดชวเลขมาจากหองประชุมใหเปนรายงานการประชุมตามรูปแบบที่ถูกตอง กรณีที่ใช
เวลาในการจดประชุม ๑๕ นาที จะใชเวลาในการถอดขอความจากตัวชวเลขดวยเครื่องคอมพิวเตอร 
หรือการพิมพรายงานการประชุม ประมาณ ๒ ช่ัวโมง และถาหากจดประชุมโดยใชเวลา ๓๐ นาที 
จะตองใชเวลาในการถอดขอความประมาณ ๓.๓๐ ช่ัวโมง  
 

การจัดทํารายงานการประชุม 
  การสอนงานระบบพี่เล้ียงมีขั้นตอนดังตอไปนี้ 
 ๑ .   การจัด ลํ าดับกอนหลัง  ในความสํ าคัญ เร งด วนของงานแตละชิ้น  เชน                      
หากจดการประชุมคณะกรรมาธิการสามัญ หรือคณะกรรมาธิการวิสามัญ ตองปฏิบัติแลวเสร็จภายใน  
๔๒ วัน ซ่ึงมีความสําคัญกวาคณะอนุกรรมาธิการ เจาพนักงานชวเลขที่ไดรับการบรรจุใหมหรือ
นักศึกษาฝกงานก็ควรจะเรียงลําดับความสําคัญกอนหลังไวแลวก็จะทํางานชิ้นที่ เรงดวนที่ สุด 
กอนตามลําดับ 
 ๒.  การตั้งคาหนากระดาษ  

  หนาแรก  บน ๑ นิ้ว    ซาย ๑.๒๕ นิ้ว   ขวา ๑ นิ้ว   ลาง ๑ นิ้ว  
  หนาถัดไป   บน ๑ นิ้ว    ซาย ๑.๒๕ นิ้ว   ขวา ๑ นิ้ว   ลาง ๑ นิ้ว 

 ๓. รูปแบบการพิมพ  ใชตัวอักษร Angsana New ขนาดตัวอักษร ๑๘ ตลอดทุกหนา           
จนจบรายงาน 
 ๔. การพิมพ  การเวนชองไฟ การรักษารูปประโยค โดยคํานึงถึงความถูกตองของหลัก
ภาษาไทย ทั้งนี้เพื่อไมใหขอความมีความหมายที่ผิดเพี้ยนจากการใชวรรคตอนที่ผิด 
 ๕. การฟง  เนื่องจากบางครั้งเจาพนักงานชวเลขที่ไดรับการบรรจุใหมหรือนักศึกษา
ฝกงานอาจจะยังไมมีความรอบรูและประสบการณในการรับฟงมากนัก บอยคร้ังที่ตรวจพบวายังมี 
การฟงที่ผิดเพี้ยนของขอมูลเกิดขึ้น เจาพนักงานชวเลขผูทําหนาที่เปนพี่เล้ียงหรือผูควบคุมการฝกงาน
ควรจะตระหนักถึงความถูกตองเปนสําคัญ จึงควรกําชับและบอกวิธีการใหกับเจาพนักงานชวเลข 
ที่บรรจุใหมหรือนักศึกษาฝกงานทราบ หากไมแนใจในคําพูดบางคําก็ควรฟงเนื้อหาตอไปเรื่อย ๆ   
ใหเขาใจ จากนั้นก็วนกลับมาฟงอีกครั้งหนึ่ง เมื่อเขาใจในเนื้อหาและขอมูลมากขึ้นก็จะทําใหการฟง  
มีความผิดเพี้ยนนอยลงหรืออาจจะไมมีผิดเพี้ยนเลย 
 ๖. เจาพนักงานชวเลขที่ไดรับการบรรจุใหมหรือนักศึกษาฝกงานควรจะมีความรอบรู
ในดานการคนหาคําศัพทจากขอมูลที่เปนเนื้อหาของการประชุม เชน คําศัพททางวิชาการ คําศัพทเฉพาะ 



 ๔๐ 

คําศัพทเทคนิค โดยคนหาจากพจนานุกรมภาษาไทย - อังกฤษ ตามหลักเกณฑของราชบัณฑิตยสถาน 
หรือคนหาจาก Internet หรือคนหาขอมูลที่ Update จาก www.google.com  ซ่ึงเปนเว็บไซตที่ไดรับความ
นิยมสูงสุด เนื่องจากสามารถคนหาไดสะดวกและรวดเร็วในปจจุบัน 
  ๗. เมื่อเจาพนักงานชวเลขที่ไดรับการบรรจุใหมหรือนักศึกษาฝกงานจัดทํารายงาน 
การประชุมเสร็จเรียบรอยแลว เจาพนักงานชวเลขผูทําหนาที่เปนพี่เล้ียงหรือผูควบคุมการฝกงาน 
จึงทําการตรวจทานความถูกตอง โดยการตรวจทานทุกคําพูดอยางละเอียด ดูความถูกตองของรูปแบบ
รายงาน วรรคตอนที่ถูกตองไมเสียรูปประโยคความถูกตองของการใชหลักภาษาตามหลักเกณฑตาง ๆ 
ของราชบัณฑิตยสถานมาใช เชน หลักเกณฑ การใชเครื่องหมายวรรคตอน การทับศัพท การเขียนคํายอ 
คําราชาศัพท  เปนตน   การตรวจทานรายงานการประชุมนั้นใชสัญลักษณในการพิสูจนอักษร 
ตามหลักสากล  ดังนี้ 
 

สัญลักษณท่ีใชในการพิสูจนอักษร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 ๔๑ 

  ๘. ช้ีแจงใหเจาพนักงานชวเลขที่ไดรับการบรรจุใหมหรือนักศึกษาฝกงานทราบถึง
ขอบกพรองของงานที่ปฏิบัติและแกไขขอบกพรองของรายงานใหถูกตอง เมื่อรายงานเสร็จสมบูรณ
เรียบรอยแลวใหทําสําเนา ๑ ฉบับ  เพื่อสงใหผูอํานวยการกลุมงานดําเนินการสงใหเจาของเรื่องเก็บไว
เปนหลักฐานอางอิงตอไป  เปนอันเสร็จสิ้นการจดรายงานการประชุมและจัดทํารายงานการประชุม 
  ๙. การถอดขอความชวเลขนั้น เจาพนักงานชวเลขที่ไดรับการบรรจุใหมหรือนักศึกษา
ฝกงานจะตองถอดขอความใหเสร็จภายในระยะเวลาที่กําหนด คือ กรณีเปนการประชุมคณะกรรมาธิการ
สามัญหรือคณะกรรมาธิการวิสามัญจะตองถอดขอความใหเสร็จภายในเวลา ๔๒ วัน หากเปน
คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณารางพระราชบัญญัติงบประมาณหรือคณะกรรมการตาง ๆ จะตองถอด
ขอความใหเสร็จภายในเวลา ๗ วัน และลําดับในการถอดขอความใหถอดขอความคณะกรรมาธิการ
สามัญและคณะกรรมาธิการวิสามัญกอน จึงจะถอดขอความคณะอนุกรรมาธิการตอไป 
 

การประเมินผลหลังการปฏิบัติงาน 
 

  ๑. หลังปฏิบัติงานผานไป ๑ สัปดาห 
เจาพนักงานชวเลขที่ไดรับการบรรจุใหมหรือนักศึกษาฝกงานปฏิบัติงานผานไป  

๑  สัปดาห  เจาพนักงานชวเลขผูทําหนาที่ เปนพี่ เ ล้ียงหรือผูควบคุมการฝกงานทําการประเมิน 
เมื่อไดประเมินผลการปฏิบัติงานพบวายังมีขอผิดพลาดในการพิมพรายงานอยูมาก เชน การสะกดคํา  
การเวนวรรคตอน  รวมถึงการฟงที่ไม เข าใจในเนื้อหาสาระของการประชุม  ทําใหรายงาน 
มีความผิดเพี้ยนหรือผิดพลาดอยูอีกหลาย ๆ จุด  ซ่ึงเจาพนักงานชวเลขผูทําหนาที่เปนพี่เล้ียงหรือ                 
ผูควบคุมการฝกงานงานจําเปนจะตองชี้ใหเจาพนักงานชวเลขที่ไดรับการบรรจุใหมหรือนักศึกษาฝกงาน 
ไดทราบถึงจุดบกพรองดังกลาวของตนเอง เพื่อที่จะแกไขใหไดถูกจุด 

 

  ๒. หลังปฏิบัติงานผานไป ๑ เดือน 
เจาพนักงานชวเลขที่ไดรับการบรรจุใหมหรือนักศึกษาฝกงานปฏิบัติงานผานไป  

๑ เดือน เจาพนักงานชวเลขผูทําหนาที่เปนพี่เล้ียงหรือผูควบคุมการฝกงานทําการประเมิน เมื่อได
ประเมินผลการปฏิบัติงานพบวายังมีขอผิดพลาดอยูลดนอยลงจากเดิมมาก ยังมีจุดที่ตองแกไขอยู 
เพียงเล็กนอย สาเหตุมาจากการที่เจาพนักงานชวเลขที่ไดรับการบรรจุใหมหรือนักศึกษาฝกงานประสบ
ปญหาในการปฏิบัติงานอยูตลอดเวลา จึงจําเปนตองอาศัยประสบการณในการเรียนรูและสั่งสม
ประสบการณจากการปฏิบัติงาน  
  ๓. หลังปฏิบัติงานผานไป ๖ เดือน 

เจาพนักงานชวเลขที่ไดรับการบรรจุใหมปฏิบัติงานผานไป ๖ เดือน เจาพนักงานชวเลข
ผูทําหนาที่เปนพี่เล้ียงหรือผูควบคุมการฝกงานทําการประเมิน เมื่อไดประเมินผลการปฏิบัติงานพบวา 
อาจจะมีขอผิดพลาดอยูบางแตเพียงเล็กนอย ซึ่งขอบกพรองที่เกิดมักไมไดเกิดจากความรูที่มี แตอาจจะ



 ๔๒ 

เกิดจากขอบกพรองในการขาดสมาธิในการปฏิบัติงาน ทั้งนี้สมาธิมีความจําเปนและสําคัญอยางยิ่ง 
ของนักชวเลข  นักชวเลขที่ดีควรมีสมาธิในการเพื่อการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพสูงสุด 

 

หลักเกณฑการสอบชวเลขสําหรับตําแหนงเจาพนักงานชวเลข 
 

วิธีการสอบชวเลข 
สําหรับตําแหนงเจาพนักงานชวเลข 

(แนบทายหนังสือคณะกรรมการขาราชการรัฐสภา ที่ ๒๖/๒๕๕๕ (ว ๙) ลงวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๕๕) 
------------------------------------ 

 
 ๑. การนับคําชวเลขใหใชตามหลักสากลนยิม  ใชวิธีนับเทียบจากพยางคโดยถือหลัก ๗ พยางค 
ตอ ๕ คํา 
      ตัวอยาง นาทีละ ๑๐๐ คํา   มี ๑๔๐ พยางค 
   นาทีละ ๑๒๐ คํา  มี ๑๖๘ พยางค 
   นาทีละ ๒๕๐ คํา  มี ๑๗๕ พยางค 
   นาทีละ ๑๕๐ คํา  มี ๒๑๐ พยางค 
   นาทีละ ๑๖๐ คํา  มี ๒๒๔ พยางค 
 

 ๒. การจับเวลา 
      ๒.๑ นาฬิกาที่ใชจับเวลาตองเปนนาฬิกาที่เห็นเข็มวินาทีไดชัดเจน นาทีหนึ่งแบงออกเปน 
ส่ีสวนเทา ๆ กัน ไดสวนละ ๑๕ วินาที 
      ๒.๒ แบงจํานวนคําที่ประสงคจะจับเวลาออกเปนสี่สวนเทา ๆ กัน เชน จะจับเวลานาทีละ 
๑๐๐ คํา ก็แบงเปน ๑๔๐ พยางค ออกเปนสี่สวนนับไดสวนละ ๓๕ พยางค แลวทําเครื่องหมายคั่นไว
ครบสี่สวนเปน ๑ นาที ดังนี้เปนตน 
      ๒.๓ เมื่อแบงจํานวนคําในขอความที่ประสงคจะจับเวลาเรียบรอยแลว ใหอานแตละสวน     
ที่ทําเครื่องหมายคั่นไวใหจบภายในเวลา ๑๕ วินาที โดยเฉลี่ยความเร็วในการอานใหเทากันพอดี           
ไมชาบางเร็วบาง 
      ๒.๔ การจับเวลา ควรอานและจับเวลาติดตอกันอยางนอย ๕ นาที 
      ๒.๕ เมื่อเขียนเสร็จแลวตองแปลเปนอักษรธรรมดา โดยวิธีพิมพใหแลวเสร็จภายในเวลา         
ที่กําหนด 
 ๓. การนับคําผิด 
      ๓.๑  ผิด ตก เกิน หรือสับเปลี่ยนกันผิดจากขอสอบถือเปนผิดทุกคํา 
      ๓.๒ ในกรณีที่ขอสอบมีคําซ้ํากัน และผูสอบเขียนผิดตลอดเวลาใหถือวาผิดคําเดียว 



 ๔๓ 

 ๔. หลักเกณฑการกําหนดคําผิดเพื่อการคิดคะแนน 
      ๔.๑  เขียนนาทีละ ๑๒๐ คํา เขียน ๕ นาที แปลเปนอักษรธรรมดาโดยวิธีพิมพภายใน              
๑ ช่ัวโมง  ผิดไดไมเกิน ๖๕ คํา 
      ๔.๒  เขียนนาทีละ ๑๒๕ คํา เขียน ๕ นาที แปลเปนอักษรธรรมดาโดยวิธีพิมพภายใน             
๑ ช่ัวโมง  ผิดไดไมเกิน ๖๐ คํา 
      ๔.๓  เขียนนาทีละ ๑๓๕ คํา เขียน ๕ นาที แปลเปนอักษรธรรมดาโดยวิธีพิมพภายใน              
๑ ช่ัวโมง  ผิดไดไมเกิน ๕๕ คํา 
      ๔.๔  เขียนนาทีละ ๑๔๕ คํา เขียน ๕ นาที แปลเปนอักษรธรรมดาโดยวิธีพิมพภายใน 
๑ ช่ัวโมง  ผิดไดไมเกิน ๕๐ คํา 
      ๔.๕  เขียนนาทีละ ๑๕๐ คํา เขียน ๕ นาที แปลเปนอักษรธรรมดาโดยวิธีพิมพภายใน                
๑ ช่ัวโมง  ผิดไดไมเกิน ๔๕ คํา 
      ๔.๖  เขียนนาทีละ ๑๕๕ คํา เขียน ๕ นาที แปลเปนอักษรธรรมดาโดยวิธีพิมพภายใน              
๑ ช่ัวโมง  ผิดไดไมเกิน ๔๐ คํา 
      ๔.๗  เขียนนาทีละ ๑๖๐ คํา เขียน ๕ นาที แปลเปนอักษรธรรมดาโดยวิธีพิมพภายใน                 
๑ ช่ัวโมง  ผิดไดไมเกิน ๔๐ คํา 
 ๕. การใหคะแนน ผูที่สามารถเขียนชวเลขไดโดยมีคําผิดไมเกินเกณฑที่กําหนดจะไดคะแนน 
๖๐ คะแนน และใหเพิ่มคะแนนสําหรับผูเขียนผิดนอยกวาเกณฑลงมาอีกคําละ ๒  คะแนน แตทั้งนี้          
ตองไดคะแนนรวมทั้งสิ้นไมเกิน ๑๐๐ คะแนน 
 

-------------------------- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๔๔ 

แผนผังแสดงกระบวนการจัดทํารายงานการประชุมคณะกรรมาธิการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เจาพนกังานชวเลขปฏิบัติหนาที่ 
จดรายงานการประชุม 

เจาพนกังานชวเลขถอดขอความ 
และพิมพรายงานการประชุม 

เจาพนกังานชวเลขเสนอ 
รายงานการประชุม 

ผูบังคับบัญชากลุมงานตามมาตรา ๓๐  
เก็บรวบรวมรายงานการประชุม 
พรอมบันทึกขอมูลลงแผน Disk 

ผูบังคับบัญชากลุมงานตามมาตรา ๓๐ 
นําเสนอรายงานการประชุม 

พรอมขอมูลในแผน Disk ตอ ผอ. 

ผูบังคับบัญชากลุมงานตามมาตรา ๓๐  
นําสงรายงานการประชุม  
พรอมขอมูลในแผน Disk  

ตอกลุมงานบริการเอกสารอางอิง 
ป ิ

การประชุมคณะกรรมาธิการ 
คณะอนกุรรมาธิการ การสัมมนา ถอดเทป 

หมายเหตุ  :   กรรมาธิการสามัญ, วิสามัญ  ตองจัดทําใหแลวเสร็จภายใน ๔๒ วัน 



 ๔๕ 

แผนผังแสดงกระบวนการในการดําเนินการจัดทํารายงานการประชุมวุฒิสภา 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การประชุม

วุฒิสภา 

เจาพนักงานชวเลขจดรายงาน 
การประชุมฯ เปนตัวชวเลข 

และถอดขอความ 

ผูบังคับบัญชากลุมงานชวเลข

สอบทานความถูกตองจาก
ระบบบันทึกภาพและเสียง 

จัดทํารูปเลม 
รายงานการประชุมวุฒิสภา 

เสร็จภายใน ๑๕ วันทาํการ 

คณะกรรมาธิการวิสามญักิจการวุฒิสภา 
(คณะอนุฯ ตรวจรายงานการประชุมและติดตามมติของวุฒิสภา) 

ตรวจสอบความถูกตองและความเรียบรอย 

กลุมงานรายงานการประชุมเสนอ 
ประธานวุฒิสภา เพือ่บรรจุเขา 
ระเบียบวาระการประชมุ 

นําสําเนารายงานการประชุมฯ จํานวน 
๓ ฉบับ วางไวหองรับรองสมาชิก เพื่อให

สมาชิกวุฒิสภาตรวจดไูด 
เปนเวลาไมนอยกวา ๓ วัน 

ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมฯ 
(โดยประธานวฒุิสภาลงลายมือชื่อ 

กรณีวุฒิสภาพนจากตําแหนงตามวาระ 
รายงานการประชุมที่ยังมิไดรับรอง 
หรือรับรองแลวแตประธานวุฒิสภา 

ยังมิไดลงลายมือชือ่ ใหเลขาธิการวุฒิสภา
บันทึกไวและเปนผูลงลายมือชือ่) 

สํานักการพิมพจัดพิมพ
รูปเลมเปนหนงัสือ 

เพื่อเผยแพร 

กลุมงานรายงานการประชุม 
เก็บตนฉบับรายงานการ
ประชุมตามระเบียบ 
การจัดเก็บเอกสาร  
และจัดสงเผยแพร 

หากสมาชิกผูอภิปรายจะขอ
แกไขคําอภิปราย ใหทาํหนังสือ
ถึงประธานคณะกรรมาธิการ

วิสามัญกิจการวุฒิสภา 

แกไขรายงานการประชมุวุฒิสภาตามที่
คณะกรรมาธิการวิสามญักิจการวุฒิสภา
แกไขและที่ประชุมวุฒสิภารับรอง 

(แกไขโดยกลุมงานรายงานการประชุม) 

ที่ประชุมมีมติไมเปดเผย ที่ประชุมมีมติเปดเผย 

เก็บรักษาเอกสารลับไวที่
กลุมงานรายงาน 
การประชุม โดยใส 
(หมายเหต ุ: วุฒิสภาไดมีมติ
ไมควรเปดเผยรายงาน
ดังกลาวจึงเปนรายงานการ
ประชุมลับ) 

จัดเขารูปเลมรวมกับรายงาน
การประชุม 
เปดเผย โดยใส 
(หมายเหต ุ: รายงานการ
ประชุมลับ เรื่อง....... 
จากหนา.....ถงึหนา...... 
วุฒิสภามีมติใหเปดเผย) 

รายงานการประชุมเปดเผย รายงานการประชุมลับ 

จัดทํารูปเลมรายงานฯ ๗ ฉบับ 
สําเนา ๑ ฉบับ 
(รวมเปน ๘ ฉบับ) 

จัดทํารูปเลมรายงานฯ ๑๐ ฉบับ 
 



 ๔๖ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๔๗ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บรรณานุกรม 
 

สํานักรายงานการประชุมและชวเลข. คูมือทักษะการเขียนชวเลขแบบเกรกก. สํานักการพิมพ, 
 สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา, ๒๕๕๔ 
สํานักรายงานการประชุมและชวเลข. คูมือทักษะการเขียนชวเลขแบบปทแมน. สํานกัการพิมพ, 
 สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา, ๒๕๕๔ 
สํานักรายงานการประชุมและชวเลข. สรุปผลโครงการชวเลขสัญจร ประจําป ๒๕๕๔. สํานักการพิมพ, 
 สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา, ๒๕๕๔ 
ฐิติรัตน  คงสมจิตต. ผลงานประกอบการพิจารณาการประเมินสมรรถภาพเพื่อเล่ือนขึ้นแตงตัง้ใหดาํรง 
 ตําแหนง เจาหนาท่ีชวเลข ระดับ ๗ เร่ือง การสอนงานขาราชการที่ไดรับการบรรจุใหม 
 ทดลองปฏบิัตหินาท่ีราชการ ตําแหนงเจาหนาท่ีชวเลข “ระบบพี่เล้ียง”, ๒๕๕๔ 
สมบูรณ  ขํากระแสร. คูมือสาระนารูในการเขียนชวเลข, ๒๕๕๒ 
สมบูรณ  ขํากระแสร. ผลงานประกอบการพิจารณาการประเมินสรรถภาพเพื่อเล่ือนขึ้นแตงตัง้ใหดํารง 
 ตําแหนง เจาหนาท่ีชวเลข ระดับ ๘ เร่ือง โครงการฝกอบรมการเขียนชวเลข, ๒๕๕๒ 
วิมล  แจงอัตถะ. ผลงานประกอบการพิจารณาการประเมินสมรรถภาพเพื่อเล่ือนขึ้นแตงตั้งใหดํารง 
 ตําแหนง เจาหนาท่ีชวเลข ระดับ ๘ เร่ือง การสอนงานดานการเพิ่มทักษะในการเขียนชวเลข 
 (โครงการพี่สอนนอง), ระยะเวลาตั้งแตป ๒๕๔๙ – ๒๕๕๐  
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สรุปบทเรียนจากการจัดทําองคความรู  
สํานักรายงานการประชุมและชวเลข  

------------------ 
 

ชื่อองคความรู  :   ตนแบบชวเลขจากพี่สูนอง (Shorthand Model) 
 

ผูรับผิดชอบ  :  คณะทํางานจัดการความรูของสํานักรายงานการประชุมและชวเลข  
 

เหตุผลและความจําเปนในการจัดทําองคความรู  :  โครงการตนแบบชวเลขจากพี่สูนอง 
(Shorthand Model) เปนโครงการที่จัดทําขึ้น เพื่อเปนการสอนงานเจาพนักงานชวเลข 
ที่ไดรับการบรรจุใหมหรือนักศึกษาฝกงาน เปนการถายทอดทักษะเชิงปฏิบัติการ  
เปนมาตรการเสริมที่จะชวยใหเจาพนักงานชวเลขที่ไดรับการบรรจุใหมหรือนักศึกษา
ฝกงาน มีความรู ทักษะ ตลอดจนเทคนิคในการปฏิบัติงาน และสามารถปฏิบัติงาน 
ไดอยางประสบความสําเร็จในระยะเวลาอันสั้น โดยเจาพนักงานชวเลขผูทําหนาที่เปน 
พ่ีเลี้ยงหรือผูควบคุมการฝกงานจะเปนผูที่ใหขอมูล ความรู ตลอดจนถายทอดเทคนิค 
ในการปฏิบัติงานตาง ๆ ใหกับเจาพนักงานชวเลขที่ไดรับการบรรจุใหมหรือนักศึกษา
ฝกงาน โดยมีเปาหมายเพื่อที่จะสรางเจาพนักงานชวเลขที่ไดรับการบรรจุใหมใหสามารถ
ปฏิบัติหนาที่ไดอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด รวมไปถึงกระตุนใหนักศึกษาฝกงานเกิด
ความตระหนักถึงความสําคัญและความจําเปนขององคความรูดานชวเลขและสราง
เครือขายชุมชนนักชวเลขขึ้น เพื่อรองรับการจัดทํามาตรฐานวิชาชีพชวเลขและสรางฐาน
กําลังบุคลากรที่จะมาสอบคัดเลือกและบรรจุเปนเจาพนักงานชวเลขตอไปในอนาคต 
โดยเอกสารทางวิชาการเลมนี้ถือไดวาเปนองคความรูในรูปแบบของการถายทอดทักษะ
วิชาชีพ ประสบการณ เทคนิคตาง ๆ ในการทํางาน โดยรวบรวมเนื้อหาสาระ ประวัติ
ความเปนมาของชวเลข ชวเลขกับการประชุมสภา ความรู เบื้องตนเกี่ยวกับชวเลข  
ทักษะการเขียนชวเลข รวมไปถึงการถายทอดทักษะวิชาชีพ ประสบการณ เทคนิค 
ในการทํางานตาง ๆ เพื่อใชเปนเครื่องมือศึกษา คนควา และใชอางอิง เพื่อพัฒนาทักษะ 
ประสบการณวิชาชีพ และการจัดการความรูของเจาพนักงานชวเลขผูทําหนาที่เปนพี่เลี้ยง
หรือผูควบคุมการฝกงานตอไป 
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ขั้นตอนการดําเนินงาน  : 
 1. การบงชี้ความรู (KMP 1) 
 1.1 แตงตั้ งคณะทํางานจัดการความรูของสํานักรายงานการประชุม 
และชวเลข 
 1.2 ระบุองคความรูที่จําเปนตอการปฏิบัติงานและสอดคลองตอการผลักดัน
ยุทธศาสตรของสํานักงานฯ  
 (รายละเอียดตามคําสั่งแตงตั้งคณะทํางานจัดการความรูของสํานักรายงานการ
ประชุมและชวเลข เอกสารระบุองคความรูที่จําเปนตอการปฏิบัติงานและสอดคลองตอ
การผลักดันยุทธศาสตรของสํานักงานฯ และบันทึกการประชุม ครั้งที่ 1 วันศุกรที่ 4 
มิถุนายน 2555)  
 

 2. การสรางและแสวงหาความรู (KMP 2)  
 2.1 รวบรวมความรูจากตัวบุคคลดวยวิธีการตาง ๆ เชน หัวหนากลุมงาน 
ชวเลขมอบหมายเจาพนักงานชวเลขทําหนาที่เปนพี่เลี้ยงหรือผูควบคุมการฝกงาน  
โดยพิจารณาจากทักษะและประสบการณ การประชุมภายในสํานักรายงานการประชุม
และชวเลขเพื่อระดมความคิดเห็นจากเจาพนักงานชวเลขผูทําหนาที่ เปนพี่ เลี้ยง 
หรือผูควบคุมการฝกงาน 
 2.2 ศึกษา คนควา รวบรวมความรูจากเอกสาร ตํารา และสื่อความรูประเภท
ตาง ๆ  
 (รายละเอียดตามบันทึกการประชุม ครั้งที่ 2 วันอังคารที่ 12 มิถุนายน 2555) 
 

 3. การจัดการความรูใหเปนระบบ (KMP 3) 
  3.1 นําความรูที่รวบรวมไดมาเรียบเรียงจัดทําเปนเอกสารทางวิชาการ 
และองคความรูในรูปแบบของการถายทอดทักษะวิชาชีพ ประสบการณ เทคนิคตาง ๆ 
ในการทํางาน 
  (รายละเอียดตามบันทึกการประชุม ครั้งที่ 3 วันศุกรที่ 15 มิถุนายน 2555) 
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 4. การประมวลและกลั่นกรองความรู (KMP 4) 
  4.1 คณะทํางานจัดการความรูของสํานักรายงานการประชุมและชวเลข 
ประชุมพิจารณารางองคความรู ตรวจสอบเนื้อหาและรายละเอียดขององคความรูใหมี
ความครบถวนสมบูรณ  
  4.2 นําองคความรูเสนอที่ปรึกษาคณะทํางานจัดการความรูของสํานักรายงาน
การประชุมและชวเลข เพื่อรวมตรวจสอบความครบถวนสมบูรณ กอนเผยแพรผาน
ชองทางตาง ๆ ตอไป  
  (รายละเอียดตามบันทึกการประชุม ครั้งที่ 4 วันศุกรที่ 29 มิถุนายน 2555) 
 

 5. การเขาถึงความรู (KMP 5) 
  จัดใหมีชองทางในการเขาถึงความรูและประชาสัมพันธใหกลุมเปาหมาย
ทราบถึงชองทางการเขาถึงองคความรู ไดแก 
  5.1 แจงเวียนผาน E-office  
  5.2 จัดทําบอรดเผยแพรความรู 
  5.3 การนําความรูเขาสูระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ไดแก Intranet ของ
หนวยงาน  
  5.4 จัดมุมความรู (KM Corner) 
  

กลุมเปาหมาย  :  เจาพนักงานชวเลขผูทําหนาที่เปนพี่เลี้ยงหรือผูควบคุมการฝกงาน 
 

ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ  :   
  1. เปนการรวบรวมองคความรูในรูปแบบของการถายทอดทักษะวิชาชีพ 
ประสบการณ เทคนิคตาง ๆ ในการทํางาน โดยรวบรวมเนื้อหาสาระ ประวัติความเปนมา
ของชวเลข ชวเลขกับการประชุมสภา ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับชวเลข ทักษะการเขียน 
ชวเลข รวมไปถึงการถายทอดทักษะวิชาชีพ ประสบการณ เทคนิคในการทํางานตาง ๆ 
เพื่อใชเปนเครื่องมือศึกษา คนควา และใชอางอิง เพื่อพัฒนาทักษะ ประสบการณวิชาชีพ 
และการจัดการความรูของเจาพนักงานชวเลขผูทําหนาที่ เปนพี่ เลี้ยงหรือผูควบคุม 
การฝกงานตอไป  
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  2. เจาพนักงานชวเลขผูทําหนาที่เปนพี่เลี้ยงหรือผูควบคุมการฝกงานสามารถใช
คูมือตนแบบชวเลขจากพี่สูนอง (Shorthand Model) เปนเครื่องมือในการการสอนงาน 
เจาพนักงานชวเลขที่ไดรับการบรรจุใหมหรือนักศึกษาฝกงาน โดยเปนการถายทอด
ทักษะเชิงปฏิบัติการ เปนมาตรการเสริมชวยใหเจาพนักงานชวเลขที่ไดรับการบรรจุใหม
หรือนักศึกษาฝกงาน มีความรู ทักษะ ตลอดจนเทคนิคในการปฏิบัติงาน และสามารถ
ปฏิบัติงานไดอยางประสบความสําเร็จในระยะเวลาอันสั้น โดยเจาพนักงานชวเลข 
ผูทําหนาที่เปนพี่เลี้ยงหรือผูควบคุมการฝกงานจะเปนผูที่ใหขอมูล ความรู ตลอดจน
ถายทอดเทคนิคในการปฏิบัติงานตาง ๆ ใหกับเจาพนักงานชวเลขที่ไดรับการบรรจุใหม
หรือนักศึกษาฝกงาน โดยมีเปาหมายเพื่อสรางเจาพนักงานชวเลขที่ไดรับการบรรจุใหม
ใหสามารถปฏิบัติหนาที่ไดอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด รวมไปถึงกระตุนใหนักศึกษา
ฝกงานเกิดความตระหนักถึงความสําคัญและความจําเปนขององคความรูดานชวเลข 
และสรางเครือขายชุมชนนักชวเลขขึ้น เพื่อรองรับการจัดทํามาตรฐานวิชาชีพชวเลข 
และสรางฐานกําลังบุคลากรที่จะมาสอบคัดเลือกและบรรจุเปนเจาพนักงานชวเลขตอไป
ในอนาคต 
 

ผลสําเร็จของการจัดทําองคความรู  :  คณะทํางานจัดการความรูของสํานักรายงาน 
การประชุมและชวเลขไดดําเนินกิจกรรมการจัดการความรูตามแผนระยะเวลาที่กําหนด 
ประสบผลสําเร็จตามเปาหมายที่ไดกําหนดตัวชี้วัดเอาไวในทุกกิจกรรม  
 

ปญหาและอุปสรรค  :   
 1. การกระจัดกระจายยากแกการรวบรวมองคความรูตาง ๆ ที่มีอยู เนื่องจาก
ปญหาดานระบบการจัดเก็บเอกสาร  และไมมีการกําหนดฐานขอมูลสํารองกลาง 
ในการเก็บรวบรวมองคความรูตาง ๆ  
 2. ขาดการประชาสัมพันธและเผยแพรการจัดการความรู (KM) ภายในสํานักฯ 
ทําใหเจาพนักงานชวเลขบางสวนไมตระหนักถึงความจําเปนและประโยชนที่จะไดรับ  
 3. ขาดการเขามามีสวนรวมในกิจกรรมหรือโครงการตาง ๆ เนื่องจากติดภารกิจ
งานดานการจดรายงานการประชุม เมื่องานมาก จิตอาสาหรือการทํางานเพื่อสวนรวม 
จึงเปนเรื่องที่เจาพนักงานชวเลขไมใหความสนใจ  
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แนวทางการแกไข  :   
 1. จัดทํามุมความรู (KM Corner) ภายในสํานักฯ เพื่อรวบรวมองคความรูและ
จัดทําใหเปนหมวดหมู เพื่อสะดวกในการใชเปนเครื่องมือศึกษา คนควา และใชอางอิง 
เพื่อพัฒนาทักษะ ประสบการณวิชาชีพ และการจัดการความรู  
 2. บรรจุเรื่องการจัดการความรู (KM) ไวในวาระการประชุมของสํานักฯ ที่จะมี
การประชุมกันเปนประจําทุกเดือน เพื่อประชาสัมพันธและเผยแพรใหเจาพนักงาน 
ชวเลขทุกระดับทราบถึงความจําเปนและประโยชนของการจัดการความรู (KM)  
 3. เสนอนโยบายตอผูอํานวยการสํานักฯ และผูบังคับบัญชากลุมงานฯ ในการ
กําหนดแนวทางการคัดเลือกหรือมอบหมายใหเจาพนักงานชวเลขในแตละระดับ 
ไดเขามามีสวนรวมในกิจกรรมหรือโครงการตาง ๆ ที่ไดมีการจัดทําขึ้นนอกเหนือจาก
ภารกิจงานประจํา พัฒนากระบวนการคิดเรื่องจิตอาสาและการทํางานเพื่อสวนรวม 
ใหมากขึ้น  
 

บทสรุปการเรียนรู  :  ตนแบบชวเลขจากพี่สูนอง (Shorthand Model) เปนองคความรูที่
จัดทําขึ้น โดยมีเหตุผลเพื่อเพื่อพัฒนาทักษะ ประสบการณวิชาชีพ และการจัดการความรู
ของเจาพนักงานชวเลขผูทําหนาที่เปนพี่เลี้ยงหรือผูควบคุมการฝกงาน ตรงกับประเด็น
ยุทธศาสตรที่  ๓  คือ  พัฒนาบุคลากรเพื่อสนับสนุนภารกิจในวงงานนิติบัญญัติ  
คณะทํางานจัดการความรูของสํานักรายงานการประชุมและชวเลขไดมีการประชุม 
เพื่อจัดทําคูมือดังกลาว โดยเปนการรวบรวมองคความรูในรูปแบบของการถายทอด
ทักษะเชิงปฏิบัติการ ทักษะวิชาชีพ รวมทั้งประสบการณในการปฏิบัติงาน เพื่อนํามาใช
ในการพัฒนาทักษะ ประสบการณวิชาชีพ และการจัดการความรูของเจาพนักงานชวเลข
ผูทําหนาที่เปนพี่เลี้ยงหรือผูควบคุมการฝกงาน รวมถึงจัดทํามุมความรู (KM Corner) 
และการประชาสัมพันธไปยังชองทางตาง ๆ เพื่อใชประโยชนในการศึกษา คนควา 
อางอิง และเปนแหลงเก็บรวบรวมองคความรูของสํานักรายงานการประชุมและชวเลข 
ผลการประเมินที่ไดจากการจัดทําโครงการในครั้งนี้ จากลุมเปาหมาย ๖๘ คน ปรากฏวา
มีผูสนใจเขารวมกิจกรรมดังกลาว 64 คน คิดเปนรอยละ 94 ซึ่งถือวาสูงกวาตัวชี้วัด
ผลสัมฤทธิ์ที่กําหนดไว คือ รอยละ 80 ของเจาพนักงานชวเลขผูทําหนาที่เปนพี่เลี้ยงหรือ
ผูควบคุมการฝกงานมีการพัฒนาทักษะ ประสบการณวิชาชีพ และการจัดการความรู 
โดยคูมือตนแบบชวเลขจากพี่สูนอง (Shorthand Model) ที่จัดทําขึ้นนั้น คณะทํางาน
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จัดการความรูของสํานักรายงานการประชุมและชวเลขไดทําการถายสําเนาแจกใหกับ 
ทุกกลุมงาน และมีการแจงเวียนผาน E-office จัดทําบอรดเผยแพรความรู นําความรูเขาสู
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (Intranet ของสํานักฯ) และจัดมุมความรู (KM Corner) เพื่อ
ประชาสัมพันธใหกลุมเปาหมายทราบถึงชองทางการเขาถึงองคความรู  
 

ประมวลภาพกิจกรรมการจัดการความรู   
 

 
 

 
 

การประชุมของคณะทํางานจัดการความรูของสํานักรายงานการประชุมและชวเลข  
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บอรดเผยแพรความรูและมุมความรู (KM Corner)  
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การนําความรูเขาสูระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (ระบบ Intranet) 
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แจงเวียนประชาสัมพันธผาน E-office  

 
          


