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บทบาทและภารกจิของเลขานุการสภาสถาบันอุดมศึกษา 

 เลขานุการสภาสถาบันอุดมศึกษาบางแห่ง เป็น 
กรรมการสภาฯด้วย บางแห่งไม่ได้เป็น 

 เลขานุการสภาสถาบันอุดมศึกษา  ส่วนใหญ่  เป็น  
รองอธิการบดี อาจเป็นฝ่ายกิจการสภาฯต าแหน่ง
เดียวโดยเฉพาะ หรือ อาจมีต าแหน่งอื่นด้วย
แล้วแต่ได้รับมอบหมาย 

 เวลาและความหนักเบาของหน้าที่  จึงขึ้นกับ  การ
ปฏิบัติหน้าที่ด้านเดียวหรือหลายด้านด้วย 



ภารกิจ 
 ภาพกวา้ง  
: ดูแลและรับผิดชอบเกี่ยวกับสภาสถาบันและ
กิจการทุกเรื่องท่ีสภาสถาบันอุดมศึกษาให้
เป็นไปด้วยความเรียบร้อย  มีประสิทธิภาพ 

: เชื่อมโยงระบบก ากับ (Governance) ของสภา
สถาบันกับการจัดการ(Management) ของฝ่าย
บริหาร 



ภารกิจเฉพาะ 
1. จัดการประชุมสภาสถาบันอุดมศึกษาและเป็นเลขานกุารที่ประชุม 
2. การน าผล/มติจากการประชุมไปสู่การปฏิบตัิ เช่น การเสนอ/ระเบียบ/

ข้อบังคับ/ค าส่ังให้นายกสภาฯลงนาม 
3. การติดตามว่ามตจิากการประชุมสภาฯ ได้น าไปสู่การปฏิบัติหรอืไม ่
4. การตอบหนังสือ/ชี้แจงที่สภาฯ หรอืนายกสภาฯ ต้องตอบ 
5. แถลงข่าว หรือให้สัมภาษณ์ตามที่ได้รับมอบหมาย 
6. ก ากับดูแลประสานและสนับสนุนการประชุมและการปฏิบัติหนา้ที่

ของคณะกรรมการประจ า/คณะกรรมการเฉพาะกิจทีส่ภาแต่งตั้ง 
7. จัดท ารายงานการประเมินตนเองและอื่นๆที่ก าหนดให้เป็นหน้าที่ของ

สภาฯ 
8. ช่วยนายกสภาสถาบันปฏิบัติหน้าทีต่่างๆที่นายกสภาฯตอ้งปฏิบัติ

หน้าที่หรือตามทีม่อบหมาย 
9. ก ากับดแูละควบคุมงานสภาสถาบันหรือหน่วยงานที่รับผิดชอบ 



ภารกิจเฉพาะ 

10.  ประสานงานกับฝ่ายบริหารและองค์กรต่างๆท้ังภายใน
และภายนอกสถาบัน 

11. การปฏิรูปและการพัฒนาหน้าที่และภารกิจของสภา
สถาบัน 

12. การสรุปผลการประชุมในประเด็นเชิงนโยบาย 
13. คิดเรื่องเชิงนโยบาย/เชิงพฒันา  เพื่อเสนอสภาสถาบัน 
14. ดูแลและท าให้แน่ใจว่าผลจากการประชุมไม่น าไปสู่

ความยุ่งยาก วุ่นวาย หรือ ถูกฟ้องเป็นคดี หรือ ถ้างาน
เข้าก็สู้ได้ 

15. ต้องเขียน หรือมีส่วนร่วมร่างค าให้การตอ่ศาล หรือให้
ข้อมูลในแง่ข้เท็จจริง 

 



หน้าทีข่องเลขานุการสภาสถาบันอุดมศึกษา  

1.น ำเสนอเร่ือง/วำระต่อท่ีประชุมได้ดี 
2.ตอบค ำถำมได้กระจ่ำงชัดทุกเร่ืองครบถ้วน ถกูต้อง ตรงประเดน็ เช่ือถือได้ 
ไว้วำงใจได้ ฟ่ึงได้ ท้ังข้อเทจ็จริงและกฎระเบียบ 

3.สำมำรถให้ทำงเลือกหลำยทำงเพ่ือประกอบกำรตัดสินใจได้  ให้มีข้อมลู
สนับสนุนท้ังข้อดีและข้อเสียของแต่ละทำงเลือก  และสำมำรถให้
ควำมเห็นด้วยว่ำควรเลือกทำงเลือกใด คำดกำรณ์ผลท่ีตำมมำจำกแต่ละ
ทำงเลือกได้ 

4.สำมำรถเป็นแหล่งอ้ำงอิงท่ีไว้ใจได้ เร่ือง  กฎหมำย/ข้อบังคับ/ระเบียบท่ี
เก่ียวข้อง/มติท่ีผ่ำนมำ/กำรปฏิบัติท่ีผ่ำนมำท้ังในด้ำนกำรมีเคร่ืองอ้ำงอิง  
กำรค้นหำเพ่ิมเติมได้โดยทันที และควำมสำมำรถในกำรตีควำม 



หน้าทีข่องเลขานุการสภาสถาบันอุดมศึกษา (ต่อ) 

5.ทักท้วงหรือเตือนได้ กรณีท่ีประธำนจะมีมติท่ีอำจส่งผลให้เกิด  ควำมวุ่นวำย/ควำม
ยุ่งยำก/มีควำมเส่ียงในกำรถกูฟ้องคดี  หรือต้องรับผิดกำรเรียกค่ำเสียหำย 

6.กรณีเกิดกำรโต้แย้งอย่ำงรุนแรงระหว่ำงกำรประชุม ควรมีบทบำทท่ีจะลดควำม
รุนแรงหรือยติุ...ขึน้อยู่กับสถำนกำรณ์ท่ีเกิดขึน้ 

7.คำดกำรณ์ล่วงหน้ำได้ว่ำ ในกำรประชุมวันนี ้อำจเกิดควำมวุ่นวำยได้เพ่ือหำ
แนวทำงป้องกันหรือรับมือ เช่น จัดหำ รปภ. / ต ำรวจดูแลเหตุกำรณ์ 



หน้าที่ของเลขานุการสภาสถาบันอุดมศึกษา (ต่อ) 

8.   จัดท ำ/เขียนรำยงำนกำรประชุมท่ีรอบคอบ รัดกุม ไม่เส่ียงต่อกำรถูกฟ้อง
เป็นคดีเร่ือง หม่ินประมำท ปฏิบัติหรือละเว้นกำรปฏิบัติหน้ำท่ีโดยไม่ควร  
ปล่อยปะละเลยไม่ก ำกับดูแล อำทิ   เห็นชอบตำมท่ีอธิกำรบดีเสนอและให้
ด ำเนินกำรระเบียบท่ีเก่ียวข้องต่อไป เช่น เห็นชอบในหลักกำรให้ด ำเนิน
โครงกำรก่อสร้ำงหอพักโดยเอกชนเป็นผู้ลงทุน  ควรใช้ค ำว่ำ อนุมัติใน
หลักกำร  เห็นชอบในหลักกำร  อนุมัติให้ด ำเนินกำร  เว้นแต่กรณีท่ีเป็น
อ ำนำจของสภำมหำวิทยำลัยจริง จึงเขียนว่ำ  อนุมัติตำมท่ีอธิกำรบดีเสนอ 
หรือ สภำเห็นชอบตำมท่ีอธิกำรบดีเสนอ 



หน้าทีข่องเลขานุการสภาสถาบันอุดมศึกษา (ต่อ) 

9. แจ้งมติท่ีประชุมแก่ผู้ เก่ียวข้องเพ่ือให้ผู้ ท่ีเก่ียวข้องน ำไปปฏิบัติ ปัญหำคือ 
ต้องรอรับรองรำยงำนกำรประชุมก่อนหรือไม่ 

10. กำรด ำเนินกำรให้นำยกสภำมหำวิทยำลัยลงนำมในหนังสือรำชกำรและ
ค ำส่ังต่ำงๆซ่ึงไม่ควรผิดพลำด 

11. กำรแถลงข่ำวกำรให้สัมภำษณ์  
12. กำรร่ำงหนังสือตอบในนำมสภำมหำวิทยำลัย/นำยกสภำสภำมหำวิทยำลัย 
13. กำรร่ำงสำสน์หรือหนังสือของนำยกสภำ 
14. กำรย่ืนค ำให้กำร/คัดค้ำน/ค ำร้องในนำมสภำมหำวิทยำลยั กรณีต้อองเป็น
คดีหรือว่ำเป็นหรือ 



บทบาทก่อนการประชุม 

1. การจัดระเบียบวาระการประชุม 
2. การจัดเอกสารประกอบการประชุม 
3. การจัดเตรียมเอกสารอ้างอิงเพิ่มเติม 
4. การตรวจสอบรายชื่อผู้เข้าประชุม 
 

เหตุการณ์อาจเกิดก่อนการประชุม?? 



เหตุการณ์ทีอ่าจเกดิก่อนการประชุม 

• กรรมการมาน้อย/มาสาย ไม่ครบองค์ประชุม เริ่มประชุมสาย 
• เปลี่ยนแปลงวัน-เวลาสถานท่ี 
• กรรมการบางท่านส่งผู้แทนเข้าประชุม (ทั้งที่ส่งไม่ได้) 
• กรรมการโดยต าแหน่งที่สง่ผู้แทนได้ ขอหลักฐานด้วย 
• มีผู้ยื่นหนังสือ/ แถลงการณ์ต่อนายกสภาฯเพื่อร้องเรยีน หรืออุทธรณ ์
• มีการชุมนุมนอกห้องประชุม เพื่อคัดค้าน หรือกดดัน 
• มีพิธีการเสริม โดยไม่รู้ล่วงหน้า เช่น การมอบรางวัล การแสดงความยินดี 
      (เจ้าหน้าที่อาจต้องมีแจกันดอกไม้หรือกระเช้าไว้ล่วงหน้า) 
• การยื่นเอกสารเพิ่มเติม เพื่อขอบรรจุวาระโดยไม่รู้ล่วงหน้ามาก่อน 
• การยื่นเอกสารเพิ่มเติมนอกแฟ้ม โดยไม่ใช่ฝ่ายเลขานุการ แต่ผู้เข้าประชุมน ามา

ยื่น (จะเก่ียวข้องกับการบรรจุสาระไว้ในรายงานการประชุมและบัยทึก
แหล่งที่มา) 



วาระการประชุมสภาสถาบันอดุมศึกษา 

 ปกติจะก าหนดไว้ในข้อบังคับของสถาบันอุดมศึกษานั้นๆ
โดยทั่วไป  จะประกอบด้วย 

1. เรื่องที่แจ้งที่ประชุมทราบ 
1.1  เรื่องที่ประธานที่ประชุมแจ้ง 
1.2  เรื่องที่เลขานุการแจ้ง 

 - ปกติ ส่วนนี้  ไม่เกี่ยวกับเนื้อหาโดยตรง เช่นได้รับรางวัล, การ
แสดงความยินดีกับบุคคลในสภาที่ได้รับรางวัล,การไม่สามารถเข้า
ประชุมสภาสถาบัน, การเพิ่มระเบียบวาระการประชุม  หรือ 
ต าแหน่งใหม่/อื่นๆ เป็นต้น 



วาระการประชุมสภาสถาบันอุดมศึกษา 

2. รับรองรายงานการประชุม (ครั้งก่อน) รบัรอง/รับทราบผล 
การเวียนหนังสือ 

3. เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน 
4. เรื่องเสนอเพื่อทราบ 
5. เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
6. เรื่องเสนอเพื่อทักท้วง 
7. เรื่องอื่นๆ  



บทบาทก่อนการประชุม 

 
 แบบเสนอเร่ืองเพือ่บรรจุวาระต่อทีป่ระชุมสภามหาวทิยาลยั 
 ท าไมควรมี  : หลายมหาวิทยาลัย เอกสารสภามหาวิทยาลัยเป็นเอกสารที่ฝ่ายเลขานุการพมิพ์

ขึ้นโดยไม่มีที่มาจากบุคคล/ หรือหน่วยงานที่เป็นเจ้าของเรื่อง ไม่มีสาระที่จ าเป็นต่อการ
ประชุม  ประเด็นที่พิจารณาก็ไมช่ัดเจนและขาดผู้รับผิดชอบทีช่ัดเจนโดยปกติ  เลขานกุาร
สภาฯ  ไม่ได้รับผดิชอบตอ่เนื้อหาเรื่องที่เสนอโดยมาก  เนื้อหาของเร่ืองจะมีรองอธิการบดี/
คณบด/ีหัวหน้าประธานฝ่าย  เว้นแต่  เป็นเนื้อหาทีอ่ยู่ในความรับผิดชอบโดยตรงของรอง
อธิการบดีที่ท าหน้าที่เลขานุการ 
 

    ตัวอยา่งแบบเสนอเร่ืองต่อสภามหาวิทยาลัย 
  



การประชาสัมพนัธ์/แจ้งแก่หน่วยงานที่เกีย่วข้อง 
เพือ่เสนอวาระต่อสภามหาวทิยาลยั 
  - ปกติผู้เสนอเรื่องต่อสภามหาวิทยาลัยได้แก่  ฝ่ายบริหารและหน่วยงานต่างๆใน

มหาวิทยาลัย  กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผู้แทนฝ่ายบริหาร  กรรมการสภา
มหาวิทยาลัยประเภทผู้แทนคณาจารย์และประเภทอื่นๆ 

            - หากขั้นตอนและวิธีการเสนอวาระต่อสภามหาวิทยาลัยไม่ชัดเจนและทราบ
ล่วงหน้า  ก็อาจเกิดปัญหาในทางปฏิบัติได้  ดังนั้น  เลขานุการควรจัดท าแผนภูมิ
ขั้นตอนการส่งเรื่องและเอกสารประกอบว่า  จะต้องส่งเรื่องถึงส านักงานสภา
มหาวิทยาลัย/หรือหน่วยงานที่รับผิดชอบ  อย่างช้าภายในวันที่เท่าไรของเดือนหรือ
ก่อนประชุมกี่วัน 

            - ฝ่ายสภาฯ/หน่วยงานที่รับผิดชอบ  จะส่งแฟ้ม/เอกสารประกอบการประชุมไปยัง
คณะกรรมการสภาฯภายในกี่วันและกรรมการสภาฯจะได้รับเอกสารล่วงหน้ากี่วัน
ก่อนการประชุม    บางกรณีบางเรื่องมีระเบียบที่ก าหนดว่า  ต้องเชิญประชุมก่อนกี่วัน  
เช่น  การเลือกกรรมการสภาฯบางต าแหน่ง  กรณีนี้ก็ต้องระวังและด าเนินการตามนั้น
ด้วย 

  อย่างไรก็ตาม  ในการปฏิบัติ  บางครั้งมักจะท าไม่ได้ตามที่ก าหนดไว้  การ
ยืดหยุ่นหรือเข้มงวดแค่ไหนขึ้นกับแต่ละสถานการณ์และวิธีปฏิบัติงาน  



บทบาทก่อนการประชุม 
 

  การกลั่นกรองและตรวจสอบเอกสารที่จะเสนอที่ประชมุสภาฯ 
1. วาระที่เสนอเป็นเรื่องแจ้งเพือ่ทราบหรือเพื่อพิจารณา ถ้าเป็นเรื่องที่

แจ้งเพื่อทราบ:ควรให้สภารับทราบเป็นวาระเฉพาะหรือไม่  หรือ
สรุปเป็นขา่ว/หรือกิจกรรมรวมหลายข่าวและรบัทราบรวมกันไปไม่
เฉพาะเจาะจง 

  ถ้าเป็นเร่ืองเสนอเพื่อพิจารณา:ดูว่าเป็นอ านาจของสภา
มหาวิทยาลัยหรือไม่ บางครั้งผู้เสนอระบุมาไม่ชัดเจน  อาจต้อง
ปรับแกป้ระเดน็หรือถ้อยค าให้ชัดเจนและตรงกับอ านาจของสภา
มหาวิทยาลัย  ถ้าเป็นไปได้  ควรใช้ถ้อยค าที่เหมือนกับที่ระบุให้
เป็นอ านาจหนา้ที่ของสภามหาวิทยาลัยทีป่รากฏใน พ.ร.บ.หรือ
ข้อบังคับต่างๆ 



การกลัน่กรองและตรวจสอบเอกสารทีจ่ะเสนอทีป่ระชุมสภาฯ 
2.    ถ้าเป็นเรื่องเพื่อพิจารณา  ตรวจสอบว่า  กระบวนการที่ต้องผ่านมาก่อน

ครบถ้วนตามที่ต้องด าเนินการหรือผ่านเรื่องนั้นๆมาก่อนแล้วหรือยัง  เช่น  
ถ้าต้องผ่านคณะกรรมการประจ าคณะ ( เช่น ขออนุมัติปริญญา)  ผ่านหรือไม่ 
,ต้องผ่านคณะกรรมการชุดต่างๆ  ผ่านความเห็นชอบแล้วหรือยัง ถ้าไม่ผ่าน  
มีเหตุผลที่สมควรหรือไม่และดูด้วยว่า  เรื่องนั้นๆมีข้อมูลพร้อมและเพียงพอ
ต่อการพิจารณาหรือยัง 

3.    ในแง่ของการตรวจสอบความครบถ้วนของเอกสารประกอบในเรื่องนั้นๆว่า
ครบถ้วนถูกต้องแล้วหรือยัง  ถ้าเกี่ยวพันกับกฎระเบียบ  ได้อ้างและแนบ
กฎระเบียบนั้นแล้วหรือยัง  ถ้าต้องผ่านคณะกรรมการชุดต่างๆ  มีหลัก
กฎหมายที่อ้างถึงและแนบรายงานการประชุมแล้วหรือยัง 



ปัญหา/ข้อเทจ็จริงที่พบเกีย่วกบัวาระการประชุม 
    1. ปกติ วาระควรแจ้งล่วงหน้า  บางครั้งวาระอาจจะน้อย  บางครั้งอาจจะมาก

ขึ้นกับสถานการณ์ ช่วงเวลา  การคิดล่วงหน้ากับฝ่ายบริหาร ถ้าวาระน้อย  
เลขานุการสภาฯต้องคิดเพิ่ม หาเรื่องมาบรรจุวาระ  อาจเป็นเรื่องเพื่อทราบ  หรือ
พิจารณา  หรือหารือก็ได้ 

    2. ส่วนมาก  มักจะมีการเพิ่มวาระการประชุม  อาจเพราะมีเรื่องด่วนพึ่งได้รับ
หรือผู้เสนอวาระเตรียมไม่ทันหรือ  กรรมการสภาฯขอเพิ่มวาระภายหลังหนังสือ
เชิญประชุมออกไปแล้ว 

    3. บางแห่ง  ช่วงต้นๆของการประชุม  จะบรรจุวาระหัวข้อ “การให้ความ
เห็นชอบวาระการประชุม” ก่อน  เพื่อให้แน่ใจว่า  วาระทั้งหมดจะมีอะไรบ้าง
หรือไม่  เพื่อประธานและเลขานุการจะได้คาดหมายเรื่องเวลาได้และเตรียม
เอกสารที่เกี่ยวข้องได้ 



ปัญหา/ข้อเทจ็จริงที่พบเกีย่วกบัวาระการประชุม (ต่อ) 

        4. ในทางปฏิบัติ  เรื่องอื่นๆ  อาจมีกรรมการสภาฯบางคน  เสนอในที่ประชุม โดยฝ่าย
เลขานุการหรือประธานไม่ทราบมาก่อน  การอนุญาตให้บรรจุเรื่องนี้หรือไม่  ปกติ
อยู่ที่ประธาน  แต่ประธานมักจะตามเลขานุการ ดังน้ันเลขานุการต้องเตรียมตอบด้วย 

        5. การรับรองรายงานการประชุม   
  - กรณีเป็นการประชุมครั้งแรก: ไม่ต้องมีการรับรองรายงานการประชุม เพราะ

เป็นรายงานของคณะกรรมการชุดก่อน  ปกติไม่ควรรับรองเพราะองค์ประชุม
ต่างกัน  ฝ่ายเลขานุการควรเวียนให้คณะกรรมการชุดเดิมรับรองก่อนหรือมิฉะนั้นถ้า
จ าเป็น  ควรระบุว่า  เนื่องจากเป็นคณะกรรมการชุดใหม่  ควรแก่รับทราบ 

         6. การบรรจุวาระ  บางครั้งการบรรจุว่า  ระหว่าง  เรื่องแจ้งเพื่อทราบ กับ เรื่องเพื่อ
พิจารณา อาจผิดพลาดหรือมีการแจ้งให้เปลี่ยน 



ปัญหา/ข้อเทจ็จริงที่พบเกีย่วกบัวาระการประชุม (ต่อ) 

7. หลักการ  คือ “ เป็นอ านาจหน้าที่ของสภาฯหรือไม่  ถ้าใช่จึงเป็นเรื่องเพื่อพิจารณา  
แต่ถ้าไม่ใช่จึงควรบรรจุเป็น เรื่องแจ้งเพื่อทราบ” 

8. หนังสือที่เสนอสภาฯโดยระบุไว้ตอนท้ายว่า  เสนอสภาฯเพื่อทราบหรือเพื่อ
พิจารณานั้น  อาจผิดพลาดก็ได้  ทั้งโดยความเข้าใจผิดหรือไม่เข้าใจเลขานุการสภา
ฯ  ควรตรวจสอบก่อน 

9. การเสนอให้สภาทราบ  ไม่ใช่ว่าดีเสมอไป  การรับทราบของสภาฯ มีความเชื่อมโยง
กับอายุความและการรับรู้อย่างเป็นทางการในเรื่องนั้นๆ  (ซึ่งสภาไม่ควรรับรู้)  ซึ่ง
อาจส่งผลต่อความรับผิดของสภาฯ อาทิ  การปล่อยปะละเลย  การไม่ก ากับดูแล
สถาบันเท่าที่ควร  เลขานุการสภาฯ  เลขาธิการควรกลั่นกรองเรื่องราวให้ดี 



บทบาทระหว่างการประชุม 
หน้าที่หลักของเลขานุการ 
(1) นับองค์ประชุม และผู้มีสิทธ์เข้าประชุม รวมทั้งแจ้งประธานว่าครบองค์ประชุมแล้ว 
(2)  การเพิ่มวาระการประชุม 
(3)  การด าเนินการประชุม 
 - ผู้เสนอวาระต่อที่ประชุม: อธิการบดี, รองอธิการบดี, เลขานุการสภา, คณบดี เป็นผู้

เสนอวาระที่เกี่ยวข้อง   
 เลขานุการมีหน้าที่ให้ข้อมูล ระเบียบข้อบังคับ/มตทิี่ผ่านมา/ การปฏิบัติที่ผ่านมาใน

เรื่องนั้นๆ ?? 
 - ใหค้วามเห็น/ตอบค าถาม/ชี้แจงในประเด็นที่ถูกพาดพิงหรือเกี่ยวข้อง 
 - ประสานงานระหว่างการประชุมต่างๆ เช่น จะแต่งตั้งผู้แทนคณบดี  ผู้แทน

คณะกรรมการสภาผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นกรรมการชุดต่างๆ  เตรียมรายชื่อให้ท่านนายก
ฯเพื่อเสนอต่อที่ประชุม 



บทบาทระหว่างการประชุม(ต่อ) 

 - จดัการส่ิงท่ีท่ีประชุมตอ้งท า  เช่น   
• เวลาจะมีมติ: นบัองคป์ระชุมดูวา่ผูเ้ขา้ประชุมใดไม่มีสิทธิออกเสียงก าหนด

คะแนนเสียงท่ีแน่นอนวา่ตอ้งไดค้ะแนนเสียงเท่าใดจึงจะชนะ ถา้ไม่ไดต้ั้ง
คณะกรรมการไวเ้ฉพาะ 

• การลงมติ – เปิดเผย -  การนบัคะแนนเสียง - ลบั-  จะท าเอกสารเพื่อใหล้งมติ
อยา่งไร 

(4) การจดบนัทึกส่ิงท่ีพดูกนั/มีมติในระหวา่งการประชุม:จะบนัทึกอยา่งไร  จึงจะ
ตรงประเดน็  ครบถว้น  ถูกตอ้ง  ขอ้ความถอ้ยค าตอ้งสมบูรณ์ส่ือความหมาย
ชดัเจน(ไม่ก ากวม) ตรงกบัอ านาจหนา้ท่ีและไม่มีความเส่ียง/ความเส่ียงนอ้ย 

(5) ตรวจสอบวา่รายงานการประชุมท่ีเจา้หนา้ท่ีท่ีไดรั้บมอบหมายเขียนอาจผิดพลาด
ได ้ดงันั้นอาจตอ้งเขียนเองหรือแกไ้ขใหใ้นเร่ืองท่ียากๆหรือเส่ียงสูง 



การเสนอเรือ่งต่อที่ประชมุสภามหาวทิยาลัย 

  ปกติสภามหาวิทยาลัยส่วนใหญ่ประชุม     (ยกเว้น   มหาวิทยาลัยที่เป็น 
      ส่วนราชการที่ตั้งมานาน)  ไม่มีตัวแทนผู้บริหารครบทุกหน่วยงาน  จะมีเฉพาะ

อธิการบดี  รองอธิการบดี  1-2  คน  คณาจารย์จ านวนหนึ่ง  ผู้อ านวยการจ านวน
หนึ่ง  ดังนั้นเรื่องเสนอจากหน่วยงานในมหาวิทยาลัยบางครั้ง คณบดี/ผอ.นั้นๆ  ที่
ไม่ได้เป็นกรรมการ จะไม่ได้เสนอเรื่องด้วยตนเอง 

  ผู้เสนอเรื่องแทนอาจเป็นรองอธิการบดีที่เกี่ยวข้อง หรือแม้แต่ รองอธิการบดี
ที่ไม่ได้เป็นกรรมการสภาฯ ก็อาจไม่ได้เสนอ  ดังนั้นผู้เสนอแทนอาจเป็นเลขานุการ
สภามหาวิทยาลัย  กรณีดังกล่าว  เลขานุการสภามหาวิทยาลัย  ต้องรู้เนื้อหาของเรื่อง
ที่เสนอ ให้ข้อมูลและ defend  ให้ได้  แต่จะได้ผลแค่ไหนขึ้นกับฝีมือ และ 
ความสามารถของเลขานุการฯนั้น 



การมีมติที่ประชุม 

1. การสรุปมติที่ประชุม โดยปกติประธานจะเป็นผู้สรุป แต่บางแห่งหรือบางกรณีเลขานุการจะ

รับหน้าที่สรุป หรือเขียนสรุปใส่มือให้ประธาน(ความสามารถในการสรุปจึงเป็นเรื่องส าคัญ) 

 ปัญหาที่อาจเกิดขึ้น: บางครั้งไม่สามารถสรุปมติได้ เนื่องจากมีความเห็นแตกต่างกัน อาจ
ต้องมีการลงมต ิ

2. ตั้งประเด็นการลงมติ: ค านึงว่าเป็นอ านาจหน้าที่ของสภาหรือไม่ การตั้งประเด็นชัดเจน

เพียงใด จะจ าแนกเป็น 1,2,3 ประเด็นหรือมากกว่า และแต่ละประเด็นมีความชัดเจน และผู้

ลงมติมีความเข้าใจตรงกันชัดเจนหรือไม่ 



3) หากตอ้งลงมต ิตอ้งให้ความส าคัญตอ่ประเด็นตอ่ไปนี้ 

 - องค์ประชุม 

 - จ านวนเสียงที่จะถือว่าชนะ 

 ทั้งนี้จะตอ้งดขู้อบังคับว่าด้วยการประชุมวา่ ในเรื่องที่จะมมีตินั้นได้ระบเุกี่ยวกับองค์ประชุมหรอืไม่ 

อย่างไร  

 ปัญหา: ผู้เข้าประชมุไม่ครบ เช่นไมถ่ึงกึ่งหนึ่ง 

 - เมื่อวาระที่จะลงมติ จ านวนผู้เข้าประชุมลดลง จนน้อยลงกว่ากึ่งหนึ่ง 

 - เมื่อถงึเวลาลงมติจ านวนผู้เข้าประชมุลดลง จนน้อยลงกว่ากึ่งหนึ่ง 

การมีมติที่ประชุม 



การมีมติที่ประชุม 

 - จ านวนเสียงผู้เข้าประชุมที่ถือว่าชนะ 

     ก)ไมน่้อยกว่ากึ่งหนึ่ง (หรือ 2 ใน 3 ขึน้ไป) 

     ข) ตั้งแต่กึง่หนึง่ (หรือ 2 ใน 3 ขึน้ไป) 

     ค) มากกว่ากึง่หนึง่ (หรือ 2 ใน 3 ขึ้นไป) 

ตัวอย่าง: จ านวนผู้มเีข้าประชุม 15 คน เมื่อถึงตอนลงมติเหลือ 12 คน 

  ก) 6 คนขึ้นไป 

  ข) 6 คนขึน้ไป 

  ค) 7 คนขึน้ไป 



การมีมติที่ประชุม 

 จ านวนผู้เข้าประชุม ที่ใช้เป็นฐานในการคิดคะแนนเพ่ือลงมติ 

 ก) จ านวนกรรมการทั้งหมด ๑๖  

 ข) จ านวนกรรมการทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ ๑๔ 

 ค) จ านวนกรรมการที่เข้าประชุม ๑๑ 

 ง) จ านวนกรรมการที่มีอยู่ในขณะมีมติในวาระนัน้ๆ ๑๐ 

และยังมีประเด็น เข้าประชุม แต่ไม่มีหรืออาจไม่มีสิทธิอกเสียงลงมติ อาทิ เป็นผู้แทน (มีสิทธิเข้า มี

หลักฐาน มีส่วนได้สว่นเสีย ถูกคัดค้านการอยู่ในที่ประชุม) 



การประชุมลับ 

 เมื่อไรถึงจะประชุมลับ 
 - เมื่อเป็นเรื่องส าคัญที่ไม่อยากให้ทราบว่ากรรมการลงมติให้กับ
ใคร 

 - เรื่องที่ไม่อยากให้บันทึกรายละเอียดของการประชุม 
 - เรื่องที่ไม่อยากให้เปิดเผยเป็นการทั่วไป เหมือนรายงานการ
ประชุมปกติ 

 - เรื่องที่ไม่ต้องการให้คนที่ไม่ได้เป็นกรรมการอยู่ในที่ประชุม 
และฟังการประชุม 

 - มีก าหนดไว้ในข้อบังคับการประชุมหรือไม่ 



การประชุมลับ 

• ตัวอย่างเรื่องที่อาจประชุมลับ 
 - เรื่องแต่งตั้งอธิการบดี คณบดี ผู้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 
- เรื่องเกี่ยวข้องกับสถาบัน ความมั่นคง ศาสนา และเรื่องละเอียดอ่อนอื่นๆ 
• การปฏิบัติที่เกีย่วข้อง เมื่อจะประชุมลับ 
- พึ่งแน่ใจว่าไม่มีผู้ที่ไม่ควรอยู่ในห้องประชุมยังอยู่ (บางคนอาจไม่รู้ บางคน

อาจแกล้งไม่รู้ ถ้ามีต้องเชิญออก แบบสุภาพและเงียบ) 
- เอกสารที่เป็นเรื่องลับ ต้องเก็บคืน ต้องเตือนหลังจบวาระนั้นและเดินเก็บ

ทันท ี
- ท าอย่างไรจึงจะรู้ว่าเอกสารที่ควรเก็บคืนได้คืนครบถ้วน 
- ท าอย่างไรถ้าเอกสารที่ควรเก็บคืนไม่ไดค้ืน 

 



กรณีศึกษา การสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยใหม่บางแห่งในภาคอีสาน  ผู้เข้า
ประชุมและใช้สิทธิ  12 คน  

ประเด็น:จะตรวจสอบอย่างไร 
  -มีผู้เข้าประชุม 15 คน 
  -มีผู้เข้าร่วมประชุมแทนกรรมการสภาฯผู้ทรงคุณวุมิ:ไม่มีสิทธิ:เหลือ 14 คน 
  -ผู้เข้าร่วมประชุมเป็นผู้ถูกเสนอชื่อเป็นอธิการบดี 2 คน ต้องออกจากห้อง
ประชุม: เหลือ 12 คน  

  - องค์ประชุม=จ านวนกรรมการเท่าที่มีอยู่ที่ไม่ได้รับการเสนอชื่อ 
   ผลการลงมติ: รศ.ท ได้ 6 เสียง 
               ดร. ได้ 5 เสียง 
          ไม่ออกเสียง 1 เสียง 
 สภาฯมีมติให้เสนอชื่อ รศ.ท ให้ได้ลงคะแนนเสียงเพราะถือว่ามี 2 คน ถือว่าชอบ
ด้วยกฎหมายแล้ว 



ข้อบังคับการสรรหาอธิการบดี  ระบุไว้ว่า  ผู้ที่ได้คะแนนเสียงสูงสุดเกินกว่า
กึ่งหนึ่งของจ านวนกรรมการสภาฯที่ไม่ได้รับการเสนอชื่อและอยู่ในที่ประชุม  
เป็นผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง  อธิการบดี  ถ้าไม่มีผู้ใดได้คะแนน
เสียงเกินกว่ากึ่งหนึ่งของที่ประชุม  ให้ลงคะแนนเสียงรอบ 2 ระหว่างผู้ที่ได้
คะแนนเสียงสูงสุด 2 อันดับแรกโดยในรอบนี้ให้ใช้คะแนนเสียงข้างมากตัดสิน 
หากคะแนนเสียงเท่ากัน ให้นายกสภามหาวิทยาลัยเป็นผู้ตัดสินชี้ขาด 

  มติคณะกรรมการกฤษฎีกา:  มติสภาฯไม่ชอบด้วยกฎหมาย เพราะต้อง
ให้ลงคะแนนรอบ 2 อีก เมื่อไม่ได้ลงก็ถือว่าไม่ถูกต้องและ
กระทรวงศึกษาธิการไม่อาจน าความกราบบังคมทูลเพื่อโปรดเกล้าแต่งตั้ง 
รศ.ท ด ารงต าแหน่งอธิการบดีในครั้งนี้ได้ 



วิธีลงคะแนนเสียง 
 ยกมือ 
 เขียนในกระดาษ 
 ท าเครื่องหมายในกระดาษ 
วิธีการทางปฏิบัติ 
 แบบฟอร์มลงมติระบุอย่างไร 
 ใครเป็นผู้ท า 
 จะดูย้อนหลังได้หรือไม่ เป็นของผู้ใด 
 แจกตอนไหน 
 เก็บอย่างไร 
 อ่านอย่างไร  ใครอ่าน 
 ทบทวน 
 สรุปผลก่อน และท าลายเมื่อแล้วเสร็จ  



การลงคะแนนมากกว่า 1 รอบ 

 การลงคะแนนมากกว่า 1 รอบ 
      เกิดขึ้นเมือ่ใด : ข้อบังคับหรือระเบียบ ก าหนดไว ้
                              มีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น 
       ตัวอย่าง  การเลือกอธกิารบดี  จากผู้เข้าสู่กระบวนการรอบ
สุดท้าย 4 คน 

อาจตกลงว่า-   รอบ 1     :  ผู้ใดได้คะแนนเสียงเกินกึง่หนึง่ของผู้ใช้
สิทธิ- ชนะ                                                                                                       

              รอบ 2    : คะแนนเสียงข้างมาก 



กรรมการสภาฯมาใช้สิทธิ  15  คน 

 - ผู้เข้าสู่การสรรหาคนที่  1   6   เสียง  
 *ไมม่ีผู้ใดได้ถึง 7 เสียง* 
 - ผู้เข้าสู่การสรรหาคนที่  2  5   เสียง 
 - ผู้เข้าสู่การสรรหาคนที่  3   3   เสียง   
 - ผู้เข้าสู่การสรรหาคนที่  4   1   เสียง 
     รอบ 2 :  การลงคะแนนระหว่าง 2 คนที่ได้คะแนนสูงสุด 



การประชุมโดยวิธีอื่นนอกจากการประชุมที่ผูป้ระชุมอยู่ในห้องประชุม  

 ท าได้? 
 ปกติ ผู้เข้าประชุมต้องอยู่ในที่ประชุม เว้นแต ่ ขอ้บังคับว่าด้วย  การประชุมจะก าหนด

ข้อยกเว้นไว ้ เช่น  การประชุมโดยที่ผู้เข้าประชุมบางส่วนร่วมด้วย Videoconference 
 การออกเสียง/มีมติโดยส่งความเห็นเป็นลายลักษณ์อักษรมายังประธานหรือเลขานุการท าได้

หรือไม่ 

  ได้  ถ้า (1) ข้อบังคับว่าด้วยการประชุมฯก าหนดให้ท าได้ หรือ มีข้อยกเว้นไว้(2) สภา
ฯมีมติไว้ล่วงหน้า  



การประชุมโดยวิธีอ่ืนนอกจากการประชุมที่ผู้ประชุมอยู่ในห้องประชุม

(ต่อ) 

ตัวอย่าง  การมีมติเสนอให้ปรชัญากิตติมศักดิ์  ของมหาวิทยาลัยแห่งหนึง่ โดยมาพบภายหลังระหว่างการ

ประชุมว่า  กระบวนการไม่ครบถ้วนตามข้อบังคับ  เพราะไม่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจ า

คณะฯ 

 ที่ประชุม โดยการเสนอของกรรมการคนหนึ่งเสนอให้ยกเวน้ การใช้ข้อบงัคับนั้นๆ 

 ท าได้หรือไม่ได้? 

     - ได้  ถ้าข้อบังคับมีบทบัญญัติ ให้ยกเว้นการใช้ข้อบงัคับบางส่วนได้และมีมติสภาฯ  เห็นชอบไว้

ล่วงหน้าแล้ว 

        - ไม่ได้  ถ้าไม่มีบทบัญญัติในข้อบังคับที่ให้อ านาจสภาฯยกเว้นการใช้ข้อบงัคับบางส่วน  หรือ ถ้าสภา

ฯ ไม่ได้มีมติ/ไว้ลว่งหน้า 



การขอเวียนหนังสือและขอมติ 

 ปัญหามักเกิดกรณีท่ีก าหนดเวลาไว้แน่นอน  แต่กรรมการ
บางครั้งสง่ไม่ทัน 

 หากส่งทางไปรษณีย์  จะสามารถส่งทาง E-mail หรือไม่ 
 ควรแก้ข้อบังคับฯระบุให้สามารถส่ง E-mail ได้  แต่ควร
เพิ่มเติมว่า  สามารถตรวจสอบยืนยันได้ 



โดยต ำแหน่ง  

ประเภทผูแ้ทนผูบ้ริหาร  

ประเภทกรรมการผูท้รงคุณวฒิุ  

ประเภทผูแ้ทนอาจารย ์ 
องค์ประกอบ  

สภามหาวทิยาลยั  

แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาอธิการบดี  

ปฏิบติัหนา้ท่ีการสรรหา  
เสนอช่ือ  



สภามหาวทิยาลยัมีมติเสนอช่ือ
อธิการบดี  

ส.ก.อ. 

เลขาธิการ ค.ร.ม. 

ประกาศส านกันายกรัฐมนตรี 

อธิการบดีท าหนา้ท่ี 

แต่งตั้งบุคคล อนุมตัิงบประมาณ 
ก่อหนีผู้กพนั 



บทบาทภายหลังการประชุม 

 จัดท า และตรวจสอบรายงานการประชุม 
 แจ้งมติที่ประชุม (ก่อนรับรองรายงานการประชุม) ที่สามารถแจง้
ได้ต่อหน่วยงาน และบุคคลที่เกี่ยวข้องเฉพาะราย/กรณ ี

 ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ผลงานของสภาตามช่องทางต่างๆ  
 ประสาน และติดต่อให้เกิดด าเนินการตามที่สภามีมติ 

 ติดตามผลการด าเนินการที่สภามอบหมายแก่บุคคล/องค์กรอ่ืนๆ 
เพื่อเตรียมส าหรับการประชุมครั้งต่อไป 



บทบาทภายหลังการประชุม 

 
• การจัดท ารายงานการประชุม    

รายงานการประชุม  ท าได้หลายวิธี  แต่จะใช้วิธีใดนัน้แล้วแต่ทีป่ระชุมก าหนด  เช่น   

  วิธีที่ 1  บันทึกค าพูดโดยย่อของกรรมการหรือผู้เข้าร่วมประชุมแต่ละคนพร้อมรายชือ่ ว่า  

เสนอความเห็นหรือขอ้สังเกตหรือข้อเสนอแนะหรือคัดค้านว่าอย่างไร และสรุปบันทึกมติซึ่งที่ประชุมหรือ

ประธานสรุป(วิธีการนี้กรรมการ/หรือผู้เขา้ร่วมประชุมบางคนอาจไม่อยากให้ชื่อของตนปรากฏในรายงาน

กรประชุม) 

  วิธีที่ 2  บันทึกย่อค าพูดที่เป็นสาระของกรรมการ/ผู้เข้าร่วมประชุม(โดยไม่ระบุชื่อ)อันเป็น

เหตุผลน าไปสู่มติที่ประชุม  พร้อมมติ 

  วิธีที่ 3  จดแต่เหตุผลกับมติที่ประชุม 



ส่วนประกอบของข้อความในแต่ละเรื่อง/วาระ 

ส่วนที่  1  ความเป็นมาหรือสาเหตุที่ท าให้ตอ้งมีการประชุมพิจารณา
เรื่องนั้นๆ  

  ความเป็นมาอาจเป็นจากปัจจัยภายนอก  อาทิ  มีกฎหมาย  
ระเบียบ  นโยบาย  ค าสั่งหรือความจ าเป็นอย่างอื่นที่ออกใหม่หรอืแก้ไข
ปรับปรุง  ท าให้มหาวิทยาลัยต้องพิจารณาว่าจะต้องท าอะไร อย่างไร  หรือ
อาจเกิดจากปัจจัยภายในมหาวิทยาลัย  อาทิ  ท าตามข้อบังคับ/ระเบียบ
หรือเกิดปัญหาจากการด าเนินการหรือจากเหตุอื่นๆ  ท าให้ต้องบรรจุวาระ
เรื่องนั้นๆ 

  กรณีเรื่องพิจารณา  เกี่ยวข้องกับกฎหมาย/ข้อบังคับหรือระเบียบใด  
ต้องเขียนให้เห็นความเชื่อมโยงหรือสอดคล้องกับกฎหมายหรือระเบียบนั้น
ด้วย 



  กรณีเรื่องที่เสนอสภาฯ  มีขั้นตอนและกระบวนการที่มีระเบียบ
ก าหนดไว้  ควรต้องระบุไว้ด้วยว่า  ด าเนินการตามขั้นตอนั้นๆอย่างไร  
ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการฯที่เกี่ยวข้องในการประชุมครั้งใด  
เมื่อใด 

  ส่วนต้นของความเป็นมา  ต้องระบุให้ชัดเจนว่า  บุคคลใดหน่วยงาน
ใดเป็นผู้เสนอเรื่อง เป็นเจ้าของเรื่อง  พร้อมกับทั้งอ้างอิง  บันทึกข้อความ/
หรือน าส่งจากบุคคล/หน่วยงานนั้นๆ  เพื่อเป็นหลักประกันความ
รับผิดชอบ 

  ตอนท้ายของความเป็นมา  ต้องเขียนแยกให้ชัดเจนว่า  เรื่องที่เสนอ
เป็นเรื่องแจ้งเพื่อทราบหรือเรื่องเพื่อพิจารณา  กรณีเป็นเรื่องเพื่อพิจารณา
ต้องแยกให้ชัดว่า  จะให้พิจารณาประเด็นใด  ฝ่ายเลขานุการ  ต้อง
ตรวจสอบให้ดี  เพราะผู้เสนอเรื่องบางครั้งก็ไม่ชัดเจนหรือไม่ทราบว่า  จะ
ให้พิจารณาประเด็นใด  ฝ่ายเลขานุการอาจต้องแยกแยะให้ถูกต้อง(ดัง
แน่ใจและมีความสามารถพอ) 



ส่วนประกอบของข้อความในแต่ละเรื่อง/วาระ 
(ต่อ) 
  การเขียนความเป็นมานั้น  ควรเขียนให้เป็นขั้นตอน  กระชับ  ได้

สาระ  อ่านแล้วรู้เรื่อง  ไม่สับสน  วกวน  ให้ข้อมูลที่ครบถ้วนทั้งในด้าน
ความเป็นมา กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง  มติที่เคยมี  ประเด็นที่เป็นปัญหา  
ประเด็นที่จะใหท้ี่ประชุมพิจารณา  ความยากง่ายในการบันทึกขึ้นอยู่กับ
ลักษณะและความซับซ้อนของเรื่องด้วย  ดังนั้นเรื่องที่เสนอประจ าก็ไม่น่า
เป็นปัญหา 

  ตัวอย่าง  การเสนออนุมัติปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษาควรมีบันทึก
ข้อความจากคณะหรอืส านักทะเบียนพร้อมเลขที่หนังสือและวันที่ที่จะ
สามารถตรวจสอบความถูกต้องถึงจ านวนและชื่อที่ขออนุมัติ และต้อง
แน่ใจว่าระบุไว้ในรายงานการประชุมด้วย 



ส่วนประกอบของข้อความในแต่ละเรื่อง/วาระ (ต่อ) 

ส่วนที่ 2  ความคิดเห็นหรือข้ออภิปรายต่างๆของคณะกรรมการ/ผู้เข้าร่วมประชุม 
•  ควรเขียนย่อให้ได้สาระส าคัญที่ตามจุด ตรงประเด็น ครบถ้วน บางครั้งก็ไม่ง่าย 

เพราะผูพู้ดพูดไม่ตรงประเด็น วกวน สับสนและบางกรณีแสดงถึงความไม่รู้เรื่อง หรือ
แสดงความคิดเห็นที่ไม่เข้าท่าเลยก็มี 

•  กรณีที่กรรมการหลายคน  อภิปรายให้ความเห็นที่เหมือนกันคล้ายกัน ก็บันทึกให้
อยู่ในที่เดียวกัน  ผนวกหรือบรูณการเป็นประเด็น/ความเห็นเดียวกันไว้ 

•  ในการอภิปราย  มีความเห็นที่ชัดเจนเปน็ 2 ฝ่าย  คือ  ฝ่ายสนับสนุนและฝ่าย
คัดค้าน  อาจเขียนแยกให้ชัดเจน 

•  ค าพูดที่รุนแรง  ไร้สาระมีแต่น้ า  การอภปิรายในลักษณะทะเลาะก้าวรา้ว  ไม่ควร
บันทึกถ้าไม่จ าเป็น 

  บางกรณี ฝ่ายเลขานุการอาจเสนอความคิดเห็นหรือทางเลือก  กรณีนั้นควรระบุให้
ชัดเจนไว้  เพราะมักจะมีผลต่อการตัดสินใจของท่ีประชุม  (ถ้าฝ่ายเลขานุการแม่นย าและ
เชื่อถือได้) 

  ในการประชุมท่ีหากมีการอภิปรายในลักษณะที่อาจส่งผลในเชิงลบต่อบุคคลที่
สามหรือพาดพิงสถาบัน  ไม่ควรบันทึก  เพราะอาจเสี่ยงต่อการถูกฟ้องเป็นคดีได้ 



ส่วนประกอบของข้อความในแต่ละเรื่อง/วาระ 
(ต่อ) 
  ส่วนที่ 3   มติ  เป็นส่วนทีส าคัญที่สุดของรายงานการประชุม  มติมี

ความส าคัญโดยเฉพาะอย่างยิ่งมติสภามหาวิทยาลัย  มีผลต่อการน าไป
ปฏิบัติเพื่อบริหาร/พัฒนา/แก้ไขปัญหาต่างๆ ในมหาวิทยาลัยมีผลกระทบ
ต่อสถานภาพสิทธิประโยชน์ของบุคลากรและนักศึกษา  รวมทั้งส่งผล
กระทบต่อความสงบเรียบร้อยหรือความวุ่นวายในมหาวิทยาลัย ที่ส าคัญ
ผลจากการมีมติบางครั้งน าไปสู่การร้องเรียน  การฟ้องร้องเป็นคดี  และ
โอกาสแพ้หรือชนะคดีก็ขึ้นอยู่กับมติที่มีและมติที่เขียนด้วย  ตัวอย่างมติที่
น าไปสู่การฟ้องร้องคด ี

  การไม่อนุมัติแต่งต้ังผู้ด ารงต าแหน่งวิชาการ 
  การแต่งตั้งอธิการบดี 
  การไม่แต่งตั้งบคุคล/ต าแหน่งบริหาร 



ส่วนประกอบของข้อความในแต่ละเรื่อง/วาระ 
(ต่อ) 

 การเขียนมติ: ควรเขียนให้ตรงจุด  ตรงกับอ านาจหน้าที่ขอสภามหาวิทยาลัย ตรง
กับ (อะไรที่ไม่ใช่อ านาจหน้าที่ อย่าไประบุ  เช่น  สิ่งที่เป็นหน้าที่ของอธิการบดี )  ที่
ประชุมมีมติไว้ ถ้าเกี่ยวข้องกับกฎระเบียบ ก็อ้างอิงกฎระเบียบไว้ด้วย  การเขียนมติ  
ถ้ามีการเสนอมา ก็เขียนด้วยว่า อนุมัติเรื่อง/ประเด็นใด, ตามที่เสนอ ไม่ควรเขียนว่า 
“อนุมัติตามที่เสนอ”  โดยไม่ระบุว่าเรืองอะไร เพราะอาจมีเรื่องที่ไม่เกี่ยวข้องหรือ
สอดเข้ามา  กรณีที่เกี่ยวกับระเบียบที่ไม่ใช่หน้าที่ของสภา  อาทิ การจ้างบริษัทใด  
ต้องหลักเลี่ยงการรับรองสิ่งที่ต้องมีกระบวนการ อาจเขียนไว้กว้างๆเช่น  “เห็นชอบ
ในหลักการให้ด าเนินการ(เรื่อง...) ตามที่เสนอและให้ด าเนินการตามระเบียบที่
เกี่ยวข้องต่อไป”  หรือ  “เห็นชอบในหลักการวงเงินงบประมาณ  เรื่องก่อสร้าง
หอพักนักศึกษา  ส่วนวิธีด าเนินการให้อธิการบดีด าเนินการตามระเบียบต่อไป” 

  นอกเหนือจากการเขียนมติที่ เกี่ยวข้องแล้ว  บางครั้งผู้ที่ประชุมอาจมี
ข้อเสนอแนะหรือข้อสังเกต  ก็เขียนต่อท้ายจากมติให้กระชับ  ถ้ามีหลายประเด็นก็
แยกเป็นข้อๆไว้  หรืออาจเขียนเป็นข้อความต่อๆไปก็ได้  ถ้าไม่ซับซ้อนนัก 



การเวียนหนังสือขอความเห็นชอบ 

จะเวียนหนังสือเมื่อใด -- ต้องมีข้อบังคบัการประชมุก าหนดใหม้ี
การเวียนหนงัสือได้(ถ้าไม่มีอาจเกิดปัญหา) 

 - สภาฯอาจตกลงกันไว้ในหลักการว่าเรื่องอะไรบ้าง  เช่น  การขอ
อนุมัติปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา 

 -การแต่งตั้งผูด้ ารงต าแหน่งทางวิชาการ การแต่งตั้ง
คณะกรรมการบางชุด 

เรื่องใดที่ควรเวียน 
  - ไม่ใช่เร่ืองเชิงนโยบาย 



เรื่องใดที่ควรเวียน 

 ไม่ใช่เร่ืองเชิงนโยบาย 

 ไม่ใช่เร่ืองการออกระเบียบ / ข้อบังคับ 
 ไม่ใช่เร่ืองงบประมาณ 
 เป็นเรื่องทีถ่้ารอการประชุมปกติ จะท าให้นกัศึกษาเสยี
ผลประโยชน์หรือท าให้มหาวิทยาลยัเสียหาย 

 เป็นเรื่องที่ผ่านกระบวนการตรวจสอบและมีการกลั่นกรอง
แล้วเป็นอย่างด ี

 เป็นเรื่องที่ไมน่่าจะเป็นปัญหา / ความเสียหาย 
 



การเสนอข้อบังคับ/ค าสั่ง/ประกาศให้นายกสภาฯลงนาม 

 กรณีไม่ต้องตรวจสอบเข้มข้น ให้เตรียมลว่งหน้า และเสนอลงนามภายหลัง

การประชุม 

 กรณีที่ต้องตรวจสอบให้รอบคอบ ให้ส่งให้นายกสภาภายหลงั 

 



1.    ส่งเรื่องเอกสารล่วงหน้าไม่ทันจนบรรจุวาระการประชุมในครั้งที่ต้องการไมไ่ด้ หรือ 
บรรจุวาระแล้วแต่เอกสารส่งฝ่ายเลขานุการไม่ทัน  จนตอ้งแจกในวนัประชุมหรอื
แจกเพิ่มเติมในวันประชุม ฝ่ายเลขาต้องผลิตเอกสารเพิ่มก่อนการประชุมหรอื
แม้แต่ระหว่างการประชุม 

2.    แจกเอกสารประกอบการประชุมที่เข้าแฟ้มไว้เดิม ผิดหรือไม่สมบูรณ์  ต้องแกไ้ข
หรือท าใหมแ่ละแจกใหม่  และส่วนมากจะขาดข้อมูลกฎระเบียบที่เก่ียวข้อง 

3.    มีเรื่องด่วนที่ขอเพิ่มวาระเป็นพิเศษ 

      ท าให้เลขานกุารหนักใจ  เลขานุการใช้วิธีปรึกษานายกสภามาวิทยาลัย ถ้าจ าเป็น
จริงๆ ก็ต้องบรรจใุห้  แต่ถ้าไมจ่ าเป็นต้องเลือ่นไปครั้งตอ่ไป 



4. มีเอกสารเพิ่มเติมที่ผู้เข้าประชุมขอแจกที่ประชุมเพิ่มเติม  โดยไม่ได้ผ่านเลขานุการ เช่น 
หนังสือร้องเรียน ค าฟ้อง เลขานุการต้องขอดูก่อนและขออนุญาตนายกสภาฯเพราะ
บางกรณีหนังสือ/เอกสารนั้น อาจไม่เหมาะสม มีการโจมตีใส่ร้ายผู้อื่น 

5. ในระหว่างการประชุม  อาจมีการถอนวาระจากการประชุมซึ่งอาจเกิดจาก(1)ความไม่
พร้อมของเอกสารหรือผู้เสนอ (2) เรื่องนั้นไม่สมควรหรือยังไม่ถึงเวลาเสนอ (3) มี
แนวโน้มมีปัญหาหรือที่ประชุมจะไม่เห็นด้วย เช่น การถอดถอนรองอธิการบดี  การ
อนุมัติปริญญากิตติมศักดิ์ 



6. การโต้เถียง  การคัดค้าน  การทะเลาะวิวาทระหว่างผู้เข้าประชุมด้วยกันหรือระหวา่งผู้
เข้าประชุมกับประธานหรือเลขานุการ บรรยากาศการประชุมที่ตึงเครียด เรื่อง
ละเอียดอ่อน เรื่องที่กระทบผลประโยชน์บางกลุ่ม เรือ่งที่มีโอกาสถูกฟ้อง เช่น การ
แต่งตั้ง/ถอดถอนอธิการบดี  รองอธิการบดี คณบดี การขออนมุัติปรญิญากิตตมิศักดิ์ 
การบอกเลิกสัญญาก่อสร้าง  การก าหนดหลักเกณฑ์พัฒนาพ้ืนที่  การน าเงินไปหา
ผลประโยชน์  การฟ้องคดี  การรอ้งเรียน  การเปลีย่นสถานะของมหามหาวิทยาลัยเป็น
มหาวิทยาลัยในก ากับ  การซื้อที่ดิน/อาคาร, การสรรหานายกสภา / กรรมการสภา
ผู้ทรงคณุวุฒิ ฯลฯ 

 



7. บรรยากาศการประชุมที่ตึงเครียด เรื่องละเอยีดอ่อน เรื่องทีก่ระทบผลประโยชน์
บางกลุ่ม  เรือ่งทีม่ีโอกาสถูกฟ้อง  เช่น การแตง่ตั้ง / ถอดถอนอธิการบดี  รอง
อธิการบดี  คณบดี   การขออนุมตัปิริญญากิตติมศกัดิ์  การเบิกเลิกสัญญา
ก่อสร้าง  การก าหนด TOR การพัฒนาพื้นที่  การน าเงินไปหาผลประโยชน์  
การฟ้องคดี  การร้องเรยีน  การเปลี่ยนสถานะของมหาวิทยาลัย  เปน็
มหาวิทยาลัยในก ากับ  การซื้อที่ดิน/อาคาร  การสรรหานายกสภาฯ กรรมการ
ผู้ทรงคณุวุฒิ ฯลฯ 

     เรื่องดังกล่าวอาจจะน าไปสู่ การลอ็บบี้ การแบ่งพรรคแบ่งพวก การแบ่งฝ่าย และ
บางครั้งน าไปสู่ความวุ่นวายในสภาและมหาวิทยาลยั 

8. ต้องสามารถหาเอกสารที่ตอ้งการระหว่างการประชุมที่ไม่ได้เตรียมไว้ได้ อาทิ 
รายงานการประชุมครั้งก่อน กฎหมาย และระเบียบต่างๆ 



1) ความถี่และก าหนดวันเวลา 

2) สถานท่ี และการจัดสถานท่ี 

3) การเตรียมการกรณมีี video conference  

4) การจัดโต๊ะประชมุ และอุปกรณ ์

5) เครื่องดื่ม อาหารว่าง อาหารกลางวัน 

6) การส่งเอกสารเชญิประชุม และวาระการประชมุ 

 



7) การประสานงานอื่นๆ 

 - การเข้าร่วม/ไม่เข้าร่วมของกรรมการ 

 - การเดินทาง, พาหนะ 

 - ที่พัก 

 - การรับ-ส่ง, ที่จอดรถ 

 - การรกัษาความปลอดภัย 

 - ห้องรับรองสนามบิน 

 - กิจกรรมนอกก าหนดการ บรกิารเสริม 
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เลขานุการสภาฯในฝันหรือที่พงึประสงค์ 

1.การจัดการประชุม 

 จัดวาระและเอกสารประกอบการประชุมให้ดีและเรียบร้อย 
 เสนอให้ความเห็นและท าหนา้ที่ระหวา่งการประชุมให้ดี 

2.รายงานการประชุม 
 เขียนหรือตรวจสอบวาระการประชมุให้ดแีละเรียบรอ้ย 
 อ่านแล้วรู้เรื่อง  เป็นขั้นเป็นตอน  เป็นเหตุเป็นผล  มีข้อมูลประกอบที่ควรมี 
 มติชดัเจนตรงประเด็น  เป็นเหตุเปน็ผล 
 ไม่มีความเสี่ยง 



เลขานุการสภาฯในฝันหรือที่พึงประสงค์(ต่อ) 

3.   คุณลักษณะและการปฏิบัติตน 

 รอบรู้หน้าที่ ขยัน ตั้งใจและรับผิดชอบ 
 วางตัว/พยายามวางตัวเปน็กลาง 
 อยา่แสดงออกใหเ้ห็นชัดเจนอย่างน่าเกลียดว่าเขา้ข้างฝ่ายใด 
 กฎระเบยีบที่เกี่ยวข้องดี  รอบดา้น  อธิบายได้ชีแ้จงได ้
 รู้เรื่องในสถาบนัดี 
 มนุษยสัมพันธ์ดี  ประสานงานเก่ง  พูดจาไมห่าเรื่อง  คนรักและเกรงใจ    

อ่อนนอ้มถ่อมตน 
 มีจริยธรรม/จรรยาบรรณ 



เป้าหมาย/ความคาดหวังของเลขานุการสภาฯต่อการประชุมสภาฯ 

1. การประชุมเป็นไปตามแผน  ไดแ้ก่  ประชุมไดต้ามก าหนด  ไม่มีเหตุการณ์ท่ีท าใหต้อ้ง
เล่ือนประชุม ประชุมไดเ้สร็จภายในก าหนดเวลา ทุกเร่ืองไดพ้ิจารณาครบ และ
แลว้เสร็จ 

2. บรรยากาศและสภาพการณ์ประชุมเป็นไปดว้ยดี  เช่น  ไม่มีการถอนวาระโดยเหตุผลท่ี
ไม่สมควร  บรรยากาศการประชุมราบร่ืนเรียบร้อย  ไม่มีการทะเลาะวิวาท  โตแ้ยง้  
ข้ึนเสียง เอะอะโวยวาย 

3. ไดผ้ลการประชุมท่ีดี  มีสาระชดัเจนเป็นประโยชน์  แกปั้ญหาและน าไปสู่การ
ปฏิบติัการพฒันาได ้ สภากลา้ตดัสินใจ  มีความคิดริเร่ิม 

4. ไม่มีความเส่ียงท่ีน าไปสู่การร้องเรียน  การชุมนุม  การออกใบปลิว  แถลงการณ์โจมตี  
และการเป็นคดีต่างๆ 

5. เลขานุการสภา  ปฏิบติัหนา้ท่ีไดอ้ยา่งดี  น าเสนอไดดี้ มีสาระ  มติเป็นไปตามท่ีเสนอ  
ตอบค าถามได ้ และ  ไม่หนา้แตกหรือถกูต่อวา่  รายงานการประชุมท่ีรับผิดชอบ  
ไม่มีการแกไ้ขหรือแกไ้ขเลก็นอ้ย 



ระดับ/ประเภท/ลักษณะของเลขานุการสภาสถาบันอุดมศึกษา 

1. เลขานุการสภาฯที่เป็นแต่ในนาม  ส่วนใหญ่  ให้เจ้าหน้าที่ท าเกือบหมด  เลขานุการฯได้

แต่อ่านวาระที่เจ้าหน้าที่เตรียมให้  เพื่อให้มีค าถาม  มักจะใช้เจ้าหน้าที่ตอบ  

กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องก็จะไม่ทราบ 

2. เลขานุการสภาฯที่ท าหน้าที่ตรวจสอบและดูรายงานการประชุมในวาระส าคัญได้  แต่

ถ้อยค าและความถูกต้องอาจถูกมองข้าม  แต่ไม่ค่อยรู้วาระการประชุม  การเสนอ

ความเห็นที่น่าฟังและเป็นประโยชนไ์ม่ค่อยได้  กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องก็ไม่ทราบ 

3. เลขานุการสภาฯที่ทราบเนื้อหาสาระและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่พิจารณาได้เป็น

อย่างดี  แต่ยังไม่สามารถให้ความเห็น/ค าแนะน าที่แหลมคมและเป็นประโยชน์ได้ต่อ

การตัดสินใจ 

4. เลขานุการสภาฯที่นอกจากจะทราบเรื่องที่พิจารณา  บริบท  ความเป็นมา  กฎระเบียบที่

เกี่ยวข้องได้แล้ว  ยังให้ความเห็นมุมมอง  ค าแนะน าท่ี มีค่ายิ่งท าให้ที่ประชุมคล้อย

ตามและตัดสินใจได้ง่าย  หรือ อีกนัยหนึ่ง เป็นที่พึ่งของที่ประชุมและกรรมการได้ 



คุณสมบัติและคุณลักษณะของเลขานุการ และหัวหน้าหน่วยงานที่

รับผิดชอบการประชุมสภาสถาบันอุดมศึกษา 

ความคาดหวังต่อคุณสมบัติ/ คุณลักษณะของเลขานุการสภาสถาบันอุดมศึกษา 

1. ความสามารถ/ลักษณะส่วนบุคคล 

 - มีความสามารถในการฟังที่ดี: เข้าใจเรื่อง แยกแยะข้อมูล/ประเด็นได้ด ี

 - มีความสามารถในการจดบันทึก : เทคนิคการจดบันทึก 

 - มีความสามารถในการเขียนรายงานได้ดี 

 -  มีความสามารถตรวจสอบรายงานได้ดี 

 - ละเอียดรอบคอบ 

 - มนุษยสัมพันธ์ดี 

 - มีไหวพริบ, รักษาความลับ และไม่พูดมาก 

  

 

 



คุณสมบัติและคุณลักษณะของเลขานุการ และหัวหน้าหน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบการประชุมสภาสถาบันอุดมศึกษา 

2. คุณลักษณะเร่ืองงาน 

- รู้ระเบียบ/ข้อบังคับเกี่ยวกับการประชุมอย่างละเอียด 

- รู้เรื่องระบบงานต่างๆที่ส าคัญของมหาวิทยาลัย อาทิ 

 การเสนอหลักสูตร 

 การขออนุมตัิปริญญา 

 การเสนอขอแต่งต้ังต าแหน่งวิชาการ 

 การเสนอขอแต่งตั้งผูบ้รหิาร และต าแหน่งต่างๆ 

 การเสนอเกี่ยวกับงบประมาณ, การเงินและทรพัย์สิน 

  การเสนอแผนยุทธศาสตร,์ การประกันคุณภาพ 

 การจัดตั้งหน่วยงาน 

 



 ทีมเลขานุการสภาสถาบันฯ 

 ขึ้นกับขอบเขตภารกิจ และกิจกรรมที่จะด าเนินการ เช่น 
  - งานที่ไม่เกี่ยวกับการประชมุโดยตรง เช่น การต้อนรับ (กรณีใน
ต่างจังหวัด)  

 - นอกสถานทีอ่าจต้องใช้คนจากส่วนอืน่มาช่วยมากข้ึน 
  



ประเภทของเจ้าหน้าที่ในทีมงานเลขานุการสภาฯ 

1. ผู้ที่ฟัง และจดบันทึกได้เก่ง 
2. ผู้ที่เขียนรายงานการประชุมได้ดี 
3. ผู้ที่มีความรู้ด้านกฎหมาย ขอ้บังคับ และระเบียบ 
4. ผู้ที่มีความรู้เรื่องเนื้องานที่ส าคัญที่เสนอสภา 
5. ผู้ที่สามารถคน้คว้าข้อมูลจากแหลง่สารสนเทศได้อย่างรวดเร็ว 

6. ผู้ที่ประสานงานเก่ง, ทีมสนับสนุนด้านธุรการ และด้านการ
ต้อนรับต่างๆ 



คุณลักษณะของทีมเลขานุการฯ 

1. ฝ่ายสารสนเทศ: ที่เก่งการค้นหาข้อมูลทีห่ลากหลาย โดยใช้
เครือข่ายสารสนเทศและแหล่งอ้างองิที่ต้องใช้ได้ทันที ถูกต้อง 
เช่น หากฎหมายที่เกี่ยวข้อง หรือมติการประชุมที่ไม่ได้เตรียม
ล่วงหน้า 

2. ฝ่ายอุปกรณ์โสต: ดูแลความเรียบร้อยของการใช้เครื่องมือ
น าเสนอ เช่น คอมพิวเตอร์ เครื่องเสียง จอมอนิเตอร์ เป็นต้น 
ระหว่างการประชุมให้เป็นไปด้วยความเรยีบร้อย 

3. ฝ่ายกฎหมายและระเบียน: เพื่อจัดเตรียมข้อมูล และอธิบาย/
ชี้แจงกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่พิจารณา ตอบ
ข้อซักถาม (อาจมีนิติกรร่วมด้วยอย่างน้อย 1 คน) 
 



คุณลักษณะของทีมเลขานุการฯ 

4. ฝ่ายจดบันทึก และท าร่างรายงาน: ที่ฟังเกง่ บันทึกเร็ว เขียนรู้
เรื่องและ พร้อมทั้งท าร่างรายงานทีมีคุณภาพ 

 



ความคาดหวังต่อทีมเลขานุการสภาฯ 

1. เตรียมเอกสารดี พร้อมมีคุณภาพเป็นเหตุเป็นผล ไม่ต้องหา
ข้อมูลเพิ่มเติม 

2. ตอบค าถาม/ชีแ้จ้งได้ ทั้งสาระและกฎระเบียบ 
3. หากฎระเบยีบ/ข้อมูลที่ไม่มีได้ทันควัน รวดเร็ว ถูกต้อง ใช้

ประโยชน์ได้ 

4. มีระบบ access ต่อข้อมูลที่ต้องใช้อย่างรวดเร็ว 
 



ปัจจัยที่มีผลต่อความส าเร็จและประสิทธิภาพของเลขานุการสภา

สถาบันอุดมศึกษา 

1.    ตัวบุคคลที่เป็นเลขำนุกำรสภำฯ 

        - เข้ำกันได้ดีกับนำยกสภำสถำบันอุดมศึกษำและกรรมกำรอื่น เข้ำกันได้ดีและได้รับกำร

สนับสนุนจำกอธิกำรบดี 

 - มี power และบำรม ี

2.    ภำระหน้ำที่ที่สำมรถทุ่มเทกับงำนของสภำสถำบันฯ 

3.     กำรมีหน่วยงำน/สนับสนุนพร้อมเจ้ำหน้ำท่ีที่มีคุณภำพ  ตำมจ ำนวนที่จ ำเป็นต่อกำร

ปฏิบัติงำน 

4.     มีระบบสำรสนเทศท่ีดีและเป็นที่พึ่งได้ 
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