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สมาคมสภามหาวิทยาลัย (ประเทศไทย) (สสมท) 
(Thai Association of Governing Boards of universities and colleges: TAGB) 

หลักสูตรฝึกอบรม  
งานเลขานุการสภาสถาบันอุดมศึกษา (รุ่นที่ 5 / รุ่นที่ 6) 

หลักการและเหตุผล 
 เลขานุการสภาสถาบันศึกษาและบุคลากรที่ท าหน้าที่เป็นหัวหน้าส านักงานสภาสถาบันอุดมศึกษา เป็นต าแหน่งที่
มีความส าคัญเป็นอย่างยิ่งส าหรับการปฏิบัติหน้าที่ของสภาสถาบันอุดมศึกษา เนื่องจากต้องท าหน้าที่ดูแลและรับผิดชอบ
เกี่ยวกับสภาสถาบันและกิจการทุกเรื่องที่สภาสถาบันอุดมศึกษาให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ และเป็นฝ่าย
เชื่อมโยงระบบก ากับ (Governance) ของสภาสถาบันอุดมศึกษากับการจัดการ (Management) ของฝ่ายบริหาร 

สมาคมสภามหาวิทยาลัย (ประเทศไทย) ชื่อย่อ สสมท จึงได้จัดหลักสูตรฝึกอบรม “งานเลขานุการสภา
สถาบันอุดมศึกษา” ขึ ้น  เพื่อเป็นการมุ ่งให้ความรู ้ด้านแนวปฏิบัติที ่เป็นมาตรฐานแก่บุคคลากรที่ด ารงต าแหน่ง
ดังกล่าว  เป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  สร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างสถาบัน และเป็นการเปิดโอกาสให้เลขานุการ
สภาสถาบันอุดมศึกษา หัวหน้าส านักงานสภาสถาบันอุดมศึกษา และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ได้ทราบข้อมูลจากมหาวิทยาลัย
ชั้นน าในประเทศสิงคโปร์ อันน าไปสู่การพัฒนาระบบการด าเนินการที่มีประสิทธิภาพในสภาสถาบันอุดมศึกษาต่อไป 
 ทั้งนี้ หลักสูตรดังกล่าวได้จัดการฝึกอบรมไปแล้ว 4 รุ่น โดยมีผู้ผ่านหลักสูตรทั้ง 4 รุ่นจากสถาบันการศึกษาทั้ง
ภาครัฐและเอกชนรวม 123 ราย (รุ่นละ 30-40 รายโดยประมาณ)  ซึ่งถือว่าประสบความส าเร็จเป็นอย่างดียิ่ง  และ
เนื่องจากมีข้อเสนอจากสถาบันอุดมศึกษาหลายแห่งให้จัดฝึกอบรมหลักสูตรขึ้นอีก  ดังนั้น สมาคมสภามหาวิทยาลัย 
(ประเทศไทย) จึงเห็นควรจัดฝึกอบรมหลักสูตรดังกล่าวในรุ่นที่ 5 และรุ่นที่ 6 ต่อไป  พร้อมเดินทางไปศึกษาดูงานกิจการ
สภามหาวิทยาลัยชั้นน า 2 แห่งของเขตบริหารพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน อันได้แก่  The Chinese 
University of Hong Kong และ The Hong Kong University of Science and Technology 
 
 

วัตถุประสงค์ของหลักสตูรฝึกอบรม 
1. เพ่ือปูพื้นฐาน แนวคิดและสถานการณ์ของการอุดมศึกษาและสถาบันอุดมศึกษา รวมทั้งปัจจัยที่มีผลต่อการอุดมศึกษา

และความท้าทายที่สถาบันอุดมศึกษาต้องเผชิญในยุคของการแข่งขันด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา ซึ่งจะเป็น
กรอบและแนวทางในการก าหนดทิศทางของสถาบันอุดมศึกษา                                                                                        

2. เพ่ือให้ความรู้เกี่ยวกับการควบคุมก ากับดูแลสถาบันอุดมศึกษาทั้งของรัฐและเอกชน ทั้งที่เป็นอ านาจหน้าที่ตามกฎหมาย
และเพ่ือการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา เจาะลึกในประเด็นหลักที่ส าคัญ อาทิ  โครงสร้าง การได้มาและการท าหน้าที่ของ
สภาสถาบันอุดมศึกษา ธรรมาภิบาล การก าหนดนโยบายทิศทาง ยุทธศาสตร์ของสถาบัน  การก ากับหลักสูตรและการจัด
การศึกษา การเงิน การตรวจสอบ การประเมินผู้บริหารและสถาบันอุดมศึกษา การบริหารความเสี่ยง การประกันคุณภาพ
การศึกษาและการประเมินโดยองค์กรภายนอก 

3. เพ่ือให้บทเรียนและประสบการณ์สถานการณ์ของสภาสถาบันอุดมศึกษา โดยวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อการท างานของสภา
สถาบันอุดมศึกษา น าเสนอกรณีศึกษาที่เป็นคดีหรือข้อขัดแย้งที่เกิดขึ้น วิเคราะห์สาเหตุตลอดจนแนวทาง การป้องกันและแก้ไข 

4. เพ่ือให้ความรู้และประสบการณ์ในการด าเนินการการจัดประชุม  บทบาทหน้าที่ของเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
สารสนเทศของการประชุม ปัญหาอุปสรรคในการท าหน้าที่ของเลขานุการ  คุณลักษณะของเลขานุการ/หัวหน้าหน่วยงาน
ที่รับผิดชอบกิจการของสภาสถาบันอุดมศึกษา รวมถึงการประชุมกลุ่มเพ่ือหาทางออกในการกลั่นกรองและบรรจุวาระ
การประชุม การแก้ไขปัญหาระหว่างการประชุมและการเขียนรายงานการประชุม 

5. เพ่ือจัดตั้ง “ชมรมเลขานุการสภาสถาบันอุดมศึกษา” 
6. เพ่ือศึกษาดูงานกิจการสภามหาวิทยาลัยและแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับมหาวิทยาลัยชั้นน าในต่างประเทศ 
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วัน-เวลา และสถานที่ในการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน (หลักสูตรรวม 8 วัน : ฝึกอบรม 5 วัน – ศึกษาดูงาน 3 วัน (2คืน))  

รุ่นที ่ ฝึกอบรม (5 วัน) 
ณ ห้องสกายรูม ชัน้ 17 รร.ใบหยกสกาย กรุงเทพฯ 

ศึกษาดูงาน (3 วัน) 
ณ เขตบริหารพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจนี  

 The Chinese University of Hong Kong  
และ The Hong Kong University of Science and Technology 

5 ระหว่างวันที่   8 - 12   กันยายน   2557 
ระหว่างวันที่   27 – 29  พฤศจิกายน 2557 

6 ระหว่างวันที่    3 - 7   พฤศจิกายน 2557 
** กรณีไม่เคยผ่านหลักสูตรฝึกอบรม ท่านสามารถระบุในแบบแสดงความจ านง ว่า ต้องการ “ฝึกอบรมและศึกษาดูงาน” หรือ “ฝึกอบรม” อย่างเดียว 

จ านวนและคุณสมบัติผู้เข้าฝึกอบรม  
 รุ่นละ 30 ราย  
 หลักสูตรนี้ จัดขึ้นเพ่ือผู้บริหารที่ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการสภาสถาบันอุดมศึกษา ผู้อ านวยการ/หัวหน้าส านักงาน

สภาสถาบันอุดมศึกษา และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานที่ท าหน้าที่ในสภาสถาบันอุดมศึกษาทั้งของรัฐและเอกชน  

ผู้รับผิดชอบ : สมาคมสภามหาวิทยาลัย (ประเทศไทย) โดย 
 ผศ.ดร.สุภัทรา  โพธิ์พ่วง - ผู้จัดการหลักสูตรฝึกอบรมงานเลขานุการสภาสถาบันอุดมศึกษา                

และรองอธิการบดีก ากับดูแลด้านงานสภามหาวิทยาลัยของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 
 ผศ.ดร.นพพร ลีปรีชานนท์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
 ดร.สถาพร  สาธุการ  กรรมการสภามหาวิทยาลัยมหิดล  

 

วิทยากร (อาจมีการเปลี่ยนแปลงวิทยากรได้ตามความจ าเป็น) 
(1) ดร.ชุมพล  พรประภา  นายกสมาคมสภามหาวิทยาลัย (ประเทศไทย) และกรรมการสภามหาวิทยาลัยหลายแห่ง 
(2) ผศ.นพ. เฉลิมชัย  บุญยะลีพรรณ อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ รองประธานคณะกรรมการที่ประชุม

อธิการบดีแห่งประเทศไทย และประธานสมาคมสถาบันการศึกษาขั้นอุดมแห่งภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
ประจ าประเทศไทย  

(3) ศ.(พิเศษ) ดร. ภาวิช ทองโรจน์ รองประธานคณะกรรมการการอุดมศึกษา นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์
และมหาวิทยาลัยนครพนมและกรรมการสภามหาวิทยาลัยหลายแห่ง 

(4)   รศ.ดร. จีรเดช อู่สวัสดิ์  กรรมการพัฒนาระบบประเมินคุณภาพการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  และ
อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย  

(5) ดร.ชวลิต หม่ืนนุช  รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและเลขานุการสภามหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
 คณะกรรมการการอุดมศึกษา และกรรมการสภาสถาบันอุดมศึกษาเอกชนหลายแห่ง   

(6) ศ.ดร. ประสาท สืบค้า  อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี และกรรมการสภามหาวิทยาลัยหลายแห่ง 
(7) นายสู่บุญ วุฒิวงศ์  ประธานศาลอุทธรณ์ภาค 8 อุปนายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี และ 
       กรรมการสภามหาวิทยาลัยหลายแห่ง 
(8) รศ. นพ. เจษฎา  แสงสุพรรณ  รองอธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และเลขานุการสภาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
(9) ศ.(พิเศษ) ดร.สุมนต์ สกลไชย  อธิการบดีผู้ก่อตั้งวิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น    

กรรมการสภามหาวิทยาลัยของสถาบันหลายแห่ง และอดีตอธิการบดีและเลขานุการสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น 
(10) ผศ. ดร.วันชัย สุทธะนันท ์รองอธิการดีฝ่ายวิชาการ และ เลขานุการสภามหาวิทยาลัยศิลปากร  
(11) รศ. ดร.ปารีชา มารี เคน รองอธิการบดี และเลขานุการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์ 
(12) นางสาวญาณิฐา หลิมวัฒนา ผู้อ านวยการส านักงานสภามหาวิทยาลัยศิลปากร 
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เนื้อหาการฝึกอบรมหลักสูตร งานเลขานุการสภาสถาบันอุดมศึกษา  

วันที่ 1  - บทบาทสภาสถาบันอุดมศึกษาในการก ากับดูแลและพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ เน้นด้านการพัฒนาการศึกษาและ            
การใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา  การจัดโครงสร้างและระบบการบริหาร  การบริหารงานบุคคล  การเงิน - 
การงบประมาณและการหารายได้ การตรวจสอบสถาบันอุดมศึกษา การบริหารความเสี่ยง  รวมทั้งบทบาทต่อระบบประกัน
คุณภาพการศึกษาและการประเมินสถาบันอุดมศึกษาโดยองค์กรภายนอก 

- บทบาทสภาสถาบันอุดมศึกษาในการก ากับดูแลและพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาของเอกชนในแง่มุมต่างๆ เน้นในประเด็นที่แตกต่าง
จากภาครัฐรวมทั้งประเด็นความอยู่รอด / ความยั่งยืน  คุณภาพ  ความเกี่ยวพันและปัญหากับผู้รับใบอนุญาตจัดตั้ง ความคาดหวัง
จากประชาชนและความรับผิดชอบต่อประชาชน  

- ปัญหาด้านต่าง  ๆ ที่สถาบันอุดมศึกษาเอกชนและสภาสถาบันอุดมศึกษาเอกชนต้องเผชิญ  เช่น  ด้านกฎหมายและถูกฟ้องร้อง    
              การควบคุมการก ากับโดยส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  บทบาทของผู้รับใบอนุญาตจัดตั้งและด้านการเงิน  
             รวมทั้งแนวทางในการป้องกันและแก้ไขปัญหาเหล่านั้น 
วันที่ 2  - การบริหารงานในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐในมุมมองของผู้บริหารสูงสุดของสถาบันอุดมศึกษาในบริบทต่างๆ รวมทั้ง

ส่วนที่เกี่ยวข้องกับเลขานุการสภาสถาบันอุดมศึกษา 
- แนวทางการจัดตั้งส านักงานสภาสถาบันอุดมศึกษา ในด้านบทบาท/หน้าที่ โครงสร้างการบริหาร ก าลังคน งบประมาณ 

รวมทั้งกรณีศึกษาสถาบันอุดมศึกษาที่มีส านักงานสภาสถาบันอุดมศึกษาแล้ว ข้อจ ากัดและอุปสรรคการปฏิบัติงาน
ส านักงานสภาสถาบันอุดมศึกษา 

- หลักการบรรษัทภิบาลและธรรมาภิบาล  โครงสร้างและการได้มาซึ่งสภาสถาบันอุดมศึกษาและประเด็นส าคัญเกี่ยวกับ
การได้ซึ่งกรรมการและการท าหน้าที่ของสภาสถาบันอุดมศึกษา การตรวจสอบ การบริหารจัดการความเสี่ยง ระบบการ
ประเมินองค์กรและผู้บริหาร และประเด็นอื่นๆ ในมุมมองของนายกสภาสถาบันอุดมศึกษา 

วันที่ 3  - หน้าที่ของเลขานุการสภาสถาบันอุดมศึกษา บทบาทในขั้นตอนต่างๆ ทั้งก่อนการประชุม ระหว่างประชุมและภายหลังการประชุม 
บทบาทในการจัดวาระการประชุม / กลั่นกรองวาระการประชุมและเอกสารประกอบการประชุม บทบาทระหว่างการประชุม   
เทคนิคการบันทึกและการจัดท าร่างรายงานการประชุมและบทบาทอ่ืน คุณสมบัติของเลขานุการและทีมเลขานุการ/
หัวหน้าหน่วยงานที่รับผิดชอบการประชุมสภาสถาบันอุดมศึกษา   

- ประชุมกลุ่มเพ่ือระดมความคิดเกี่ยวกับปัญหาอุปสรรค การปฏิบัติหน้าที่ของเลขานุการสภาสถาบันอุดมศึกษา 
วันที่ 4  - การอภิปรายโดยผู้ท าหน้าที่เลขานุการสภาสถาบันอุดมศึกษาใหม่ๆ ทั้งผู้บริหารที่เป็นรองอธิการบดีและระดับหัวหน้า

เจ้าหน้าที่เพ่ือถ่ายทอดประสบการณ์ท่ีเผชิญในการประชุมหรือท าหน้าที่ อาทิ ความกดดัน ความผิดพลาด ความส าเร็จ 
และบทเรียนที่พึงจดจ า 

- ความขัดแย้งในสถาบันอุดมศึกษา คดีความต่างๆ ที่เกิดกับสภาสถาบันอุดมศึกษาและความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นกับสภา     
             สถาบันอุดมศึกษาและแนวทางป้องกัน น ากรณีที่เกิดขึ้นจริงมาวิเคราะห์ เพ่ือหาทางป้องกันและแก้ไข หรือลดปัญหา  

และความรุนแรง  รวมทั้งตอบข้อซักถามโดยผู้พิพากษาที่เชี่ยวชาญปัญหาของสถาบันอุดมศึกษา 
วันที่ 5  - ถ่ายทอดประสบการณ์ของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติหน้าที่ในฝ่ายเลขานุการสภามหาวิทยาลัยในฐานะผู้ปฏิบัติที่ต้องเผชิญปัญหา 

- การบริหาร และการด าเนินการต่างๆ เพื่อให้ได้มาซึ่งสภาสถาบันอุดมศึกษา  ที่มีความเข้มแข็งและมีการด าเนินงาน 
อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด 

- การประชุมกลุ่ม เรื่อง แนวปฏบิัติที่ดีของเลขานุการสภาสถาบนัอุดมศึกษา และ การจัดตั้งชมรมเลขานุการสภา 
              สถาบันอุดมศึกษา โดยผู้เข้าร่วมฝึกอบรม  ร่วมกันระดมความคิด  เพ่ือยกร่างหลักเกณฑ์แนวปฏิบัติที่ดี  

 

หมายเหตุ เนื่องจากข้อจ ากัดเรื่องวันเวลาว่างของวิทยากร ก าหนดการบางส่วนอาจไม่ต่อเนื่องกัน หรือ มีการเปลี่ยนแปลง 
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ก าหนดการและสาระของหลักสูตรฝึกอบรมงานเลขานุการสภาสถาบันอุดมศึกษา  
 

วันที่ เวลา หัวข้อและวิทยากร รายละเอียด 

รุ่นที่ 5 
8 ก.ย. 57 
และ 
รุ่นที่ 6 
3 พ.ย. 57 

08.00 – 09.00 ลงทะเบียนและพิธีเปิด 
โดย ดร. ชุมพล พรประภา นายกสมาคมสภามหาวิทยาลัย (ประเทศไทย) 

09.00 – 09.30 ภาพรวมของหลักสูตรฝึกอบรม  
โดย ผศ.ดร.สุภัทรา  โพธิ์พ่วง
(ผู้จดัการหลักสตูร) 

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร เนื้อหาโดยสังเขป วิธีการและ 
ความคาดหวังที่จะได้จากการฝึกอบรม 

09.30 -  12.30 บทบาทของสภาสถาบัน 
อุดมศึกษาในการก ากับดูแลและ
พัฒนาสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ 
โดย ศ.ดร. ประสาท สืบค้า  

นโยบายและทิศทางของสภาสถาบันอุดมศึกษา ในการก ากับ
ดูแลสถาบันอุดมศึกษา การจัดท าและพัฒนาหลักสูตร การใช้
เทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา  การก ากับและพัฒนา
คุณภาพการผลิตบัณฑิต  การก ากับด้านการเงิน งบประมาณ 
รวมทั้งการหารายได้เพ่ือการพ่ึงตนเอง  การแต่งตั้งผู้บริหาร การ
ประเมินผู้บริหาร การบริหารงานบุคคล ตลอดจนบทบาทต่อ
ระบบประกันคุณภาพและการประเมินโดยองค์กรภายนอก  

12.30 – 13.30 อาหารกลางวัน  

13.30 -14.30 บทบาทของสภาสถาบัน 
อุดมศึกษาในการก ากับดูแลและ
พัฒนาสถาบันอุดมศึกษาเอกชน 
โดย รศ.ดร. จีรเดช อู่สวัสดิ์  
 

นโยบายและทิศทางของสภาสถาบันอุดมศึกษา ยุทธศาสตร์และ
แผนกลยุทธ์ของสถาบันอุดมศึกษา การจัดท าและพัฒนา
หลักสูตร ความอยู่รอดของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน การ
ก ากับด้านการเงิน งบประมาณ รวมทั้งการก ากับและติดตามผล
การด าเนินการของสถาบันอุดมศึกษา การแข่งขันกับสถาบันอ่ืน 
การแต่งตั้งผู้บริหาร การประเมินผู้บริหาร การบริหารและ
พัฒนาบุคลากร ตลอดจนบทบาทต่อระบบประกันคุณภาพและ
การประเมินโดยองค์กรภายนอก  

14.30 – 16.30 ปัญหาที่สภาสถาบันอุดมศึกษา
เอกชนต้องเผชิญและการ
แก้ปัญหา  
โดย ดร.ชวลิต หมื่นนชุ 

ปัญหาด้านต่างๆที่สถาบันอุดมศึกษาเอกชนและสภา
สถาบันอุดมศึกษาเอกชนต้องเผชิญ เช่น ด้านกฎหมายและ
การถูกฟ้องร้อง  การควบคุมก ากับโดยส านักงานคณะกรรมการ    
การอุดมศึกษา บทบาทของผู้รับใบอนุญาตจัดตั้งและการเงิน 
รวมทั้งแนวทางในการป้องกันและแก้ไขปัญหาเหล่านั้น 

รุ่นที่ 5 
9 ก.ย. 57 
และ 
รุ่นที่ 6 
4 พ.ย. 57 
 

09.00 – 10.30 
 

บริบทการบริหารงานใน
สถาบันอุดมศึกษาภายใต้
นโยบายคณะกรรมการสภา
สถาบันอุดมศึกษา 
โดย ผศ.นพ. เฉลมิชยั บุญยะลีพรรณ 

การบริหารงานในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐในมุมมองของ
ผู้บริหารสูงสุดของสถาบันอุดมศึกษาในบริบทต่างๆ รวมทั้ง
ส่วนที่เกี่ยวข้องกับเลขานุการสภาสถาบันอุดมศึกษา 
 

10.30 – 12.00 ส านักงานสภาสถาบันอุดมศึกษา  
 โดย รศ. นพ. เจษฎา  แสงสุพรรณ 

แนวคิดและแนวทางการจัดตั้งส านักงานสภาสถาบันอุดมศึกษา 
ในด้านบทบาท/หน้าที่ โครงสร้างการบริหาร ก าลังคน 
งบประมาณ รวมทั้งกรณีศึกษาสถาบันอุดมศึกษาที่มี
ส านักงานสภาสถาบันอุดมศึกษาแล้ว ข้อจ ากัดและอุปสรรค
การปฏิบัติงานส านักงานสภาสถาบันอุดมศึกษา 
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วันที่ เวลา หัวข้อและวิทยากร รายละเอียด 

12.00 – 13.00 อาหารกลางวัน   

13.00 – 16.00 บทบาทของสภา
สถาบันอุดมศึกษายุคใหม่และ
ความคาดหวังต่อสภา
สถาบันอุดมศึกษา 
โดย ศ.(พิเศษ) ดร.ภาวิช ทองโรจน์ 

หลักการบรรษัทภิบาลและธรรมาภิบาล  โครงสร้างและการ
ได้มาซึ่งกรรมการและการท าหน้าที่สภาสถาบันอุดมศึกษา
และประเด็นส าคัญเกี่ยวกับการได้มาซึ่งกรรมการและการท า
หน้าที่ของสภาสถาบัน อุดมศึกษา การก ากับคุณภาพ การ
ตรวจสอบ การบริหารจัดการความเสี่ยง ระบบการประเมิน
องค์กรและผู้บริหาร และประเด็นอ่ืนๆ ในมุมมองของนายก
สภาสถาบันอุดมศึกษา 
 

รุ่นที่ 5 
10 ก.ย. 57 
และ 
รุ่นที่ 6 
5 พ.ย. 57 
 

09.00 – 12.00 บทบาทและหน้าที่ของ
เลขานุการสภา
สถาบันอุดมศึกษา และสารพัน
ปัญหางานสภา
สถาบันอุดมศึกษาของรัฐ 
โดย ศ.(พิเศษ) ดร. สุมนต์ สกลไชย 

หน้าที่ของเลขานุการสภาสถาบันอุดมศึกษา บทบาทในขั้นตอน
ต่างๆ ทั้งก่อนการประชุม  ระหว่างประชุมและภายหลังการ
ประชุม บทบาทในการจัดวาระการประชุม / กลั่นกรองวาระ
การประชุมและเอกสารประกอบการประชุม  บทบาทระหว่าง
การประชุม  เทคนิคการบันทึกและการจัดท าร่างรายงานการ
ประชุมและบทบาทอ่ืนๆ รวมทั้ง ปัญหาอุปสรรคต่างๆที่เกิดขึ้น
ในสภาสถาบันอุดมศึกษา 
 

12.00 – 13.00 อาหารกลางวัน  

13.00 – 16.00 การประชุมกลุ่ม เรื่อง ปัญหา
การปฏิบัติงานของเลขานุการ
สภาสถาบันอุดมศึกษา  
ด าเนินรายการโดย 
     ศ.(พิเศษ) ดร. สุมนต์ สกลไชย 

ประชุมกลุ่มเรื่อง ปัญหา/อุปสรรคการปฏิบัติหน้าที่ของ
เลขานุการสภาสถาบันอุดมศึกษา เพื่อน าเสนอหาทางออก 

- การกลั่นกรองและบรรจุวาระการประชุม 
- การแก้ปัญหาระหว่างการประชุม 
- การเขียนรายงานการประชุม 

 

รุ่นที่ 5 
11 ก.ย. 57 
และ 
รุ่นที่ 6 
6 พ.ย. 57 
 

09.00 – 12.00 การอภิปราย เรื่องหลากหลาย
ประสบการณ์การท าหน้าที่
เลขานุการสภาสถาบนัอุดมศึกษา  
โดย - ผศ ดร.วันชัย สุทธะนนัท ์
     - รศ ดร.ปาริชา มารี เคน 
ด าเนินรายการโดย    
    - ศ.(พิเศษ) ดร.สุมนต์ สกลไชย  

หลากหลายประสบการณ์การหน้าที่เลขานุการสภา
สถาบันอุดมศึกษา โดยรองอธิการบดีที่ท าหน้าที่เลขานุการ
สภาสถาบันอุดมศึกษาในแง่มุมต่างๆ เน้นปัญหา การป้องกัน 
และการแก้ปัญหา ตลอดจนการเตรียมความพร้อมในเผชิญ
กับปัญหาและคดีความที่ตามมาภายหลังการประชุม 

12.00 – 13.00 อาหารกลางวัน    

13.00 – 16.00 ความขัดแย้ง ประเด็นกฎหมาย
และคดีทีเ่กี่ยวข้องกับสภา
สถาบันอุดมศึกษา  
โดย -  นายสู่บุญ วุฒิวงศ์   
  -  ศ.(พิเศษ) ดร.สุมนต์ สกลไชย 

ความขัดแย้งในสถาบันอุดมศึกษา คดีความต่างๆ ที่เกิดกับ
สภาสถาบันอุดมศึกษา/ สถาบันอุดมศึกษาและความเสี่ยงที่
อาจเกิดกับสภาสถาบันอุดมศึกษาและแนวทางป้องกัน  
น ากรณีท่ีเกิดข้ึนจริงในสถาบันอุดมศึกษามาอภิปราย 
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วันที่ เวลา หัวข้อและวิทยากร รายละเอียด 

รุ่นที่ 5 
12 ก.ย. 57 
และ 
รุ่นที่ 6 
7 พ.ย. 57 
 

09.00 – 10.30 การปฏิบัติหน้าที่ฝ่ายเลขานุการ
สถาบันอุดมศึกษา  
โดย นางสาวญาณิฐา หลิมวัฒนา  

ถ่ายทอดประสบการณ์ของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติหน้าที่ในฝ่าย
เลขานุการสภามหาวิทยาลัยในฐานะผู้ปฏิบัติที่ต้องเผชิญ
ปัญหาและอุปสรรค ตลอดจนเผยเคล็ดลับความส าเร็จในการ
ด าเนินงานของส านักงานสภามหาวิทยาลัย 

10.30 – 12.00 คุณลักษณะของสภา
มหาวิทยาลัยที่เข้มแข็ง 
โดย ดร.ชุมพล  พรประภา 

การบริหาร และการด าเนินการต่างๆ เพื่อให้ได้มาซึ่งสภา
มหาวิทยาลัยที่มีความเข้มแข็งและมีการด าเนินงานอย่างมี
ประสิทธิภาพสูงสุด 

12.00 – 13.00 อาหารกลางวัน  

13.00 – 15.00 การประชุมกลุ่มเรื่อง 
แนวปฏิบัติที่ดีของเลขานุการ
สภามหาวิทยาลัย 

ผู้เข้าร่วมฝึกอบรม  ร่วมกันระดมความคิด  เพ่ือยกร่าง 
หลักเกณฑ์แนวปฏิบัติที่ดีส าหรับเลขานุการสภา
สถาบันอุดมศึกษา” (Code of Good Practices)  

15.00 – 15.30 
 
 

การจัดตั้ง "ชมรมเลขานุการสภา
สถาบันอุดมศึกษารุ่นที่ 3” 

การระดมความคิดของผู้เข้าร่วมการฝึกอบรมเพ่ือเริ่มจัดตั้ง  
"ชมรมเลขานุการสภาสถาบันอุดมศึกษารุ่นที่ 5 / รุ่นที่ 6" ซ่ึง
เป็น Chapter หนึ่งของสมาคมสภามหาวิทยาลัย (ประเทศไทย) 

15.30 – 16.00 พิธีปิดการฝึกอบรม การมอบประกาศนียบัตร 

                                                                                                                                   
ก าหนดการเดินทางศึกษาดูงาน (Tentative Program)   

ก าหนดการ รายละเอียดการเดินทาง 
** โปรแกรมอาจมกีารเปลี่ยนแปลง - เท่ียวบินและเวลา หากมีการเปลีย่นแปลงจะแจ้งให้ท่านทราบอีกครั้งหนึ่ง **    

หมายเหตุ 

รุ่นท่ี 5 และรุ่นท่ี 6 
ศึกษาดูงาน 

พร้อมกันในวันท่ี 
 
27-29 พ.ย. 14 

วันแรก  
 คณะผู้รับการฝึกอบรมและศึกษาดูงานพร้อมกันทีส่นามบินสุวรรณภูมิ  

อาคารผู้โดยสารขาออก ช้ัน 4 เคาเตอร์สายการบิน ฮ่องกงแอร์ไลน์ 
 เดินทางถึงเขตบริหารพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน (อาหารเช้าบริการบนเครื่อง) 
 รับประทานอาหารกลางวัน (ภัตตาคาร) 
 ศึกษาดูงาน Hong Kong University of Science and Technology 
 รับประทานอาหารเย็น (ภัตตาคาร) และกลับที่พัก Panda Hotel (หรือเทียบเท่า) 

วันท่ี 2 
 รับประทาน Buffet ของโรงแรมที่พัก 
 ศึกษาดูงาน Chinese University of Hong Kong  
 รับประทานอาหารกลางวัน (ภัตตาคาร)   
 ชม วิคตอเรียพีค – รีพัลเบย์ – และ Shopping Tsim sha Tsui  
 Avenue of star – Symphony of Light  
 รับประทานอาหารเย็น (ภัตตาคาร) –และกลับที่พัก Panda Hotel (หรือเทียบเท่า) 

วันสุดท้าย 
 รับประทาน Buffet ของโรงแรมที่พัก 
 เที่ยวชมวัดหวังต้าเซียน – วัดโปลิน (ขึน้โดยกระเช้า ลงโดยรถบัส)  
 รับประทานอาหารกลางวัน (ภัตตาคาร) – Shopping outlet  
 เดินทางถึงสู่สนามบินฮ่องกง เพื่อกลับกรุงเทพฯ 

Check-in 
สุวรรณภมู ิ

เที่ยวบิน HX768 
เวลา 08.50 น. 

(นัดหมาย  
ณ เคาเตอร์สายการบิน 

05.30 น.) 
ถึง ฮ่องกง 

เวลา 12.40 น. 
 
 

 
 
 
 

 
Check-in 

ฮ่องกง 
เที่ยวบิน HX765 
เวลา 17.00 น. 
ถึง สวุรรณภูม ิ
เวลา 19.15 น. 
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ค่าลงทะเบียน   

 ส ำหรับ “ผู้ที่ ไม่เคย ผ่ำนหลักสูตรฝึกอบรม” 
1. ต้องกำรรับกำร “ฝึกอบรมและศึกษำดูงำน” รวม 8 วัน ตลอดหลักสูตร 

Registration fees per person Economy ticket 
(Member / Non-Member) 

Double Room BHT 54,000 / 61,500 

Single Room BHT 58,000 / 65,500 

 
2. ต้องกำรรับกำร “ฝึกอบรม” อย่ำงเดียว รวม 5 วัน ตลอดหลักสูตร 

Member       BHT 22,500    Non-Member       BHT 30,000 
(อัตราค่าลงทะเบียนดังกล่าว ไม่รวม ค่าที่พัก และค่าเดินทาง) 

 
 ส ำหรับ “ผู้ที่ เคย ผ่ำนหลักสูตรฝึกอบรม” และต้องกำรร่วม “ศึกษำดูงำน” รวม 3 วัน 

Registration fees per person Economy ticket 
(Member / Non-Member) 

Double Room BHT 31,500 

Single Room BHT 35,500 
 

*  ค่าลงทะเบียน ตลอดหลักสูตร 8 วัน ครอบคลุมสิทธิในการเข้ารับการอบรมและศึกษาดูงาน  ดังนี้ 
   1.  เอกสารที่เผยแพร่แก่ผู้เข้าอบรม  อาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องดื่ม  ตลอดการฝึกอบรมภายในประเทศ 
   2.   ค่าอาหาร  ค่าที่พัก ค่าเดินทาง ค่าประกันอุบัติเหตุการเดินทาง ค่าภาษีต่างๆ (ภาษีสนามบินทุกแห่ง Vat 7% 

ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%) รวมถึงค่าใช้จ่ายในการศึกษาดูงานตามสถานที่ต่างๆ ในเขตบริหารพิเศษฮ่องกง        
แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน   

   3.  Business ticket (ไป-กลับ) เพ่ิมเติมจากค่าลงทะเบียน 21,000 บาท / ทีน่ั่ง 
 

ช่องทางการช าระค่าลงทะเบียน 
 

 
         
 
 
 
 
 
 

    ** สงวนสิทธ์ิการคืนเงินค่าลงทะเบียน กรณีแจ้งยกเลิกการเข้าร่วมฝึกอบรมก่อนการจัดกจิกรรม 10 วัน 
 

การสมัครเข้าร่วมประชุม 

โปรดกรอกแบบฟอร์มการสมัครเข้าร่วมประชุม ถึงคุณนิศาชล  วิจารณ์วงศ์  ทาง 
 E-mail: agbthai@gmail.com หรือ    โทรสาร: 0-2258-0310, 0-2258-4007 

 
หมายเหตุ:  1. วิทยากรในแต่ละหัวข้อ ล าดับของหัวข้อ และโปรแกรมการศึกษาดูงาน  อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ 
                  ตามความจ าเป็นและเหมาะสม  
               2. ก าหนดการฉบับวันที่ 4 สิงหาคม 2557 
 

ชื่อบัญชี        สมาคมสภามหาวิทยาลัย (ประเทศไทย)    
เลขที่บัญชี     980 – 7 – 88072 – 6  
ธนาคาร        กรุงไทย      สาขา มศว ประสานมิตร        ประเภท  ออมทรพัย ์

mailto:agbthai@gmail.com

