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ค าน า 

 
 การจัดประชุมเป็นภารกิจส าคัญที่ทุกหน่วยงานต้องจัดท าเพื่อเป็นการระดมความคิดในการวางแผน 
วางนโยบาย ตลอดจนระดมความคิดในการปฏิบัติงานในด้านต่างๆ เพื่อให้ เกิดผลส าเร็จตามเป้าหมาย  
การจัดประชุมเป็นเครื่องมือในการบริหารและการด าเนินงานในกิจกรรมต่างๆ เป็นศูนย์รวมความคิ ด                 
และการแก้ปัญหาต่างๆ ดังนั้น การจัดท าคู่มือการจัดประชุม จึงเป็นหัวใจส าคัญที่จะท าให้หน่วยงาน            
มีมาตรฐานในการปฏิบัติงานจัดประชุมให้เป็นแนวทางเดียวกัน และสามารถเป็นเครื่องมือให้บุคลากร                   
ในหน่วยงานสามารถน าไปใช้ในการปฏิบัติงานแทนกันได้  

ส านักงานสภามหาวิทยาลัยจัดท าคู่มือการจัดประชุมข้ึนเพื่อให้ทราบถึงวิธีการจัดประชุมตั้งแต่               
ก่อนการประชุม ระหว่างประชุม และหลังประชุม ตลอดจนตัวอย่างระเบียบวาระประชุม รายงานการประชุม 
และการแจ้งมติการประชุม เพื่อช่วยให้การประชุมมีประสิทธิภาพและบรรลุเป้าหมายของการประชุม                   
ที่ก าหนดไว้ซึ่งจะน าไปสู่การพัฒนามหาวิทยาลัยต่อไป นอกจากนั้นเพื่อให้ฝ่ายเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
ส านักงานสภามหาวิทยาลัย ใช้เป็นแนวทางในการก ากับการท างานในแต่ละข้ันตอนอย่างเป็นมาตรฐานด้วย 
คณะผู้จัดท าหวังว่าคู่มือแนวปฏิบัติในการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา                    
จะเป็นประโยชน์ต่อการท างานของทุกฝ่าย และหากมีข้อเสนอแนะใดๆ เกี่ยวกับคู่มือนี้สามารถแจ้งได้ที่
ส านักงานสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เพื่อน าไปปรับปรุงและพัฒนาต่อไป 
 
 
 
 

ส านักงานสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเดจ็เจ้าพระยา 
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ส่วนที่ 1 
บทน า 

๑. หลักการและเหตุผล 
 สภามหาวิทยาลัยเป็นคณะบุคคลคณะหนึ่งภายในมหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัย จัดตั้งข้ึนตามพระราชบัญญัติ 
กฎหมาย ระเบียบ หรือตราสารที่จัดตั้งสถาบันอุดมศึกษานั้นๆ โดยสภามหาวิทยาลัยแต่ละแห่งจะมีองค์ประกอบ 
และบทบาทหน้าที่แตกต่างกันตามที่ได้ก าหนดไว้ในพระราชบัญญัติ กฎหมาย ระเบียบ หรือ  ตราสารจัดตั้ง
สถาบัน ซึ่งการด าเนินงานของสภามหาวิทยาลัยจะใช้ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเป็นหลัก ในการท างานสภา
มหาวิทยาลัยจึงมีความส าคัญมาก หากสภามหาวิทยาลัยมีการประชุมที่ดีมีประสิทธิภาพก็จะสามารถผลักดัน 
การด าเนินงานของสภามหาวิทยาลัยในการก าหนดทิศทาง นโยบาย การก ากับติดตาม และการด าเนินงานของ
มหาวิทยาลัยให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึนได ้ 
 การประชุมสภามหาวิทยาลัยที่ดีมีประสิทธิภาพนั้น จะเริ่มตั้งแต่กระบวนการเตรียมการก่อน                  
การประชุมสภามหาวิทยาลัย ขณะการประชุมสภามหาวิทยาลัย และหลังการประชุมสภามหาวิทยาลัย             
ซึ่งในแต่ละข้ันตอนของกระบวนการประชุมสภามหาวิทยาลัยมีผู้เกี่ยวข้องในการด าเนิน และมีบทบาทหน้าที่            
ความส าคัญที่แตกต่างกัน อาทิ 

  -  ขั้นตอนก่อนการประชุมสภามหาวิทยาลัย ผู้ที่มีบทบาทส าคัญ คือ คณะ/ส านัก/สถาบัน/
วิทยาลัย ผู้บริหารมหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นผู้เสนอเรื่องเข้าที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ควรจะด าเนินการเสนอเรื่อง
ตามระยะเวลาที่ก าหนด มีการสรุปเรื่อง การจัดท าเอกสารประกอบการพิจารณาที่ครบถ้วนชัดเจน 

  -  ขั้นตอนขณะการประชุมสภามหาวิทยาลัย ผู้ที่มีบทบาทส าคัญมาก คือ นายกสภา
มหาวิทยาลัย กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้บริหารมหาวิทยาลัย เลขานุการสภามหาวิทยาลัย ที่จะต้องศึกษา
ข้อมูล รายละเอียดในวาระการประชุม การอภิปรายแสดงความคิดเห็น การให้ข้อเสนอแนะต่างๆ โดยยึดหลัก
ตามข้อบังคับสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ว่าด้วยการประชุมสภามหาวิทยาลัย พ.ศ.2547 

  -  ขั้นตอนหลังการประชุมสภามหาวิทยาลัย ผู้ที่มีบทบาทส าคัญมาก คือ ฝ่ายเลขานุการ   
สภามหาวิทยาลัยที่จะต้องสรุปมติวาระการประชุม และจัดท ารายงานการประชุมที่ครบถ้วน ถูกต้อง ชัดเจน 

 ส านักงานสภามหาวิทยาลัย จึงจัดท าคู่มือการจัดประชุมขึ้น ทั้งนีเ้พื่อให้หน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
การประชุมสภามหาวิทยาลัยได้ทราบถึงบทบาทหน้าที่ ความรับผิดชอบของตนเอง และสิ่งที่ควรปฏิบัติยึดถือ
ร่วมกันในการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เพื่อช่วยให้การประชุมสภามหาวิทยาลัย
ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยามีประสิทธิภาพและบรรลุเป้าหมายของการประชุมที่ก าหนดไว้ และจะน าไปสู่ 
การพัฒนามหาวิทยาลัยต่อไป นอกจากนั้นเพื่อให้ฝ่ายเลขานุการสภามหาวิทยาลัย ส านักงานสภามหาวิทยาลัย 
ใช้เป็นแนวทางในการก ากับการด าเนินงานในแต่ละข้ันตอนให้มีมาตรฐานด้วย 

๒. วัตถุประสงค์ 
 ๒.๑) เพื่อให้กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้บริหารมหาวิทยาลัย คณะ/ส านัก/สถาบัน/วิทยาลัย และ
บุคลากรภายในส านักงานสภามหาวิทยาลัย ได้ทราบถึงขั้นตอนการประชุมสภามหาวิทยาลัย รวมทั้งแนวทาง
ในการด าเนินงานประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
 ๒.๒) เพื่อให้การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยามีประสิทธิภาพและบรรลุ
เป้าหมายของการประชุม 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%8D%E0%B8%8D%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%B4


  

๓. ขอบเขตการวิจัย 
 การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เป็นไปตามข้อบังคับสภามหาวิทยาลัย            
ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ว่าด้วยการประชุมสภามหาวิทยาลัย พ.ศ.2547 

๔. นิยามศัพท์ 
 ๑) สภามหาวิทยาลัย หมายถึง สภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
 ๒) กรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา หมายถึง กรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน ๑๒ คน (รวมนายกสภามหาวิทยาลัย) กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยต าแหน่ง จ านวน ๓ 
คน ประกอบด้วย อธิการบดี ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ และประธานกรรมการส่งเสริมกิจการ
มหาวิทยาลัย กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้แทนผู้บริหาร จ านวน ๔ คน กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้แทน
คณาจารย ์จ านวน ๔ คน  
 ๓) ผู้บริหารมหาวิทยาลัย หมายถึง อธิการบดี รองอธิการบดี ผู้ช่วยอธิการบดี คณบดี รองคณบดี 
ผู้อ านวยการส านัก/สถาบัน และรองผู้อ านวยการส านัก/สถาบัน 
 ๔) ส านักงานสภามหาวิทยาลัย หมายถึง ส านักงานสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

๕. ประโยชน์ท่ีจะได้รับ 
 ๑) การประชุมสภามหาวิทยาลัยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุเป้าหมายของการประชุม และมี            
การพัฒนามากยิ่งข้ึน 
 ๒) กรรมการสภามหาวิทยาลัยสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างถูกต้อง 
 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

ส่วนที่ ๒ 
เอกสารที่เกี่ยวข้อง 

 ในการจัดท าคู่มือการจัดประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา มีเอกสารประกอบ
และข้อมูลที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิดความรู้และความเข้าใจในการด าเนินการต่างๆ มากขึ้น ดังนี้ 

๑. ข้อมูลเกี่ยวกับการประชุม 
 ๑) ท่ีมาและความส าคัญของการจัดประชุม 
  การประชุม คือ การที่บุคคลหลายฝ่าย ซึ่งอาจมาร่วมประชุมในสถานะของตนเองหรือเป็น
ผู้แทนของกลุ่มบุคคลหรือองค์กรใดๆ มาร่วมกิจกรรมในการให้ข้อมูล รับข้อมูล หรือแลกเปลี่ยนข้อมูล                  
โดยมีการแสดงความคิดร่วมกันเป็นกลุ่ม มิใช่ต่างคนต่างคิดแล้วน าความคิดมารวมกัน เปิดโอกาสแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นซึ่งกันและกัน ในเรื่องที่ก าหนดข้ึนและหัวข้อเรื่องมีความเกี่ยวข้องกับผู้เข้าร่วมประชุม โดยก าหนด
วัตถุประสงค์เป้าหมาย สถานที่ วัน เวลา และระเบียบวาระส าหรับการประชุมนั้นไว้อย่างชัดเจน 
  ความส าคัญของการประชุมนั้นมีการระดมความคิด หารือ วางแผนงาน หรือตัดสินปัญหา
ต่างๆ ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันและถูกต้องเหมาะสม ทั้งนี้การจัดประชุมถือเป็นหัวใจส าคัญที่มีส่วนช่วยให้          
การประชุมด าเนินไปอย่างเรียบร้อย จึงมีความส าคัญ ดังนี้ 

 1) ได้สื่อกลางในการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างบุคคลในหน่วยงานเดียวกันและเป็นสื่อกลาง
ในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณ์ซึ่งกันและกันระหว่างบุคคลต่างหน่วยงานอีกด้วย 

 2) ได้เครื่องมือส าคัญที่จะถ่ายทอดความรู้หรือข่าวสารต่างๆ ไปสู่สาธารณะชน เช่น การประชุม
ทางวิชาการ การประชุมเพื่อแจ้งเกี่ยวกับปัญหาหรือนโยบายต่างๆ ของหน่วยงาน การประชุม ช้ีแจงความเข้าใจ 
ในปัญหาต่างๆ 
  3) ได้เครื่องมือส าคัญต่อการปฏิบัติหน้าที่ เพราะนอกจากจะเป็นที่มาของการวินิจฉัยสั่งการแล้ว 
ยังเป็นที่มาของแนวทางปฏิบัติหลายทางด้วย 

 4) ได้เครื่องมือส าหรับของผู้บริหารที่เอื้ออ านวยให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
เพราะผลของการประชุมจะเป็นข้อตกลงใจในเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง 

๒) ขั้นตอนการประชุม 
 การด าเนินการประชุมให้มีประสิทธิผลนั้น ประกอบไปด้วยข้ันตอนดังนี้ 
 ๒.๑) การวางแผนล่วงหน้า ในข้ันตอนการวางแผนล่วงหน้าและเตรียมการให้เกิดการประชุม

อย่างมีประสิทธิผลนั้น ประกอบด้วย 
  ๒.๑.๑) การก าหนดวัตถุประสงค์ โดยก าหนดอย่างชัดเจนว่าต้องการได้รับอะไร           

จากการประชุม และจะต้องแจ้งวัตถุประสงค์ของการประชุมให้แก่ผู้ที่ได้รับเชิญเข้าร่วมประชุมได้ทราบทุกครั้ง 
การประชุมแต่ละครั้งควรมีวัตถุประสงค์ และเป้าหมายที่ชัดเจนเพียงข้อเดียว 

  ๒.๑.๒) การก าหนดผู้ที่ควรเข้าร่วมประชุม ในการประชุมแต่ละครั้งจ าเป็นต้อง
ก าหนดรายช่ือผู้ที่ควรเข้าร่วมประชุมให้ชัดเจน องค์ประกอบของสมาชิกในที่ประชุมควรประกอบด้วย               
กลุ่มที่คอยสนับสนุนข้อมูล และกลุ่มที่คอยคิดวิเคราะห์และตัดสินใจเป็นส าคัญ โดยจะต้องค านึงถึงการก าหนด             
ตัวบุคคลที่จะท าการเชิญประชุมให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการประชุมทุกครั้ง 

  ๒.๑.๓) การจัดวาระการประชุม วาระการประชุมนั้นเป็นเครื่องมือมาตรฐานส าหรับ
ทุกการประชุม วาระของการประชุมนี้จะช่วยให้เห็นโครงสร้างการประชุมที่ชัดเจนและก่อให้เกิดประสิทธิผล 



  

แนวทางในการก าหนดวาระการประชุมหน่วยงานที่จะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม จะรับผิดชอบในการก าหนด
วาระการประชุม แล้วจึงน าไปปรึกษากับผู้ที่จะเป็นประธานที่ประชุมเพื่อขอความเห็นชอบ ควรมีการสอบถาม
ไปยังสมาชิกที่จะเข้าร่วมประชุมทุกคนด้วยว่ามีวาระอื่นใดที่จะขอน าเข้าสู่ที่ประชุมอีกหรือไม่ วาระการประชุม
แต่ละเรื่องหรือแต่ละหัวข้อจะมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กันกับวัตถุประสงค์ของการประชุมมีการก าหนดวาระ            
ที่ส าคัญๆ ไว้ในล าดับต้นๆ ของการประชุมมีการจัดความสัมพันธ์ของแต่ละวาระให้เช่ือมโยงต่อเนื่องกันไม่วกไป
วนมา 

  ๒.๑.๔) การประชุม และหนังสือเชิญประชุม การเรียนเชิญประธานที่ประชุม 
จ าเป็นต้องน ารายละเอียดวัตถุประสงค์ของการประชุม รายช่ือผู้จะเข้าร่วมประชุม ตลอดจนวาระการประชุม
ไปเรียนปรึกษาและขอเชิญด้วยวาจาเสียก่อน แล้วจึงจัดท าเป็นหนังสือเชิญประชุมอีกครั้ง การเชิญผู้เข้าร่วม
ประชุมควรแจ้งล่วงหน้าไม่น้อยกว่า ๑ สัปดาห์  หนังสือเชิญประชุม โดยเนื้อความในหนังสือเชิญประชุม             
ควรประกอบด้วย ใจความส าคัญโดยย่อ คือ สาเหตุ – ที่มาของการจัดให้มีการประชุม วัตถุประสงค์ บุคคลที่
จะให้เกียรติมาเป็นประธานการประชุม วัน – เวลา – สถานที่ประชุม 

  ๒.๑.๕) การเตรียมสถานที่และอุปกรณ์ การจัดสถานที่ ควรพิจารณาถึงขนาดของ
ห้องที่เหมาะสมกับจ านวนคน และลักษณะของการจัดโต๊ะประชุมว่าควรจัดในรูปแบบใด เครื่องปรับอากาศ
และอุปกรณ์ไฟฟ้า แสงสว่างใช้การได้ดีหรือไม่ ม่านบังแสง ปิด – เปิดได้ ในการจัดอุปกรณ์ก่อนการประชุม              
ทุกครั้งจะต้องท าการสอบถามไปยังประธานที่ประชุม และผู้เข้าร่วมประชุมทุกคนว่ามีความจ าเป็นต้องใช้
อุปกรณ์อะไรบ้าง ลักษณะการน าเสนอเป็นเช่นไร ที่ส าคัญที่สุด คือ ๓๐ นาทีก่อนการประชุมจะเริ่มต้น                
ควรมีการตรวจสอบครั้งสุดท้าย ทั้งความสะอาด ความเรียบร้อยของสถานที่ จ านวนเก้าอี้และอุปกรณ์ต่างๆ         
จะเห็นได้ว่า กระบวนการในการวางแผนการประชุมนี้เป็นข้ันตอนที่มีความส าคัญต่อผลส าเร็จของการประชุม
เป็นอย่างมาก ซึ่งถ้ามีการวางแผนการประชุมดี มีการเตรียมการที่ดีก็เท่ากับได้เดินทางมาถึงครึ่งทางแล้ว ในส่วนที่
เหลืออีกครึ่งทางที่จะท าให้การประชุมนี้มีประสิทธิผลโดยสมบูรณ์ ก็จะอยู่ที่บทบาทของประธานในที่ ประชุม             
และบทบาทของผู้เข้าร่วมประชุมที่ดีเป็นส าคัญ 

 ๒.๒) การด าเนินการประชุมที่บรรลุผลส าเร็จ มี ๘ ข้ันตอน คือ  
  ๒.๒.๑) การประชุมต้องเกิดจากความต้องการที่แท้จริง การประชุมนั้นจะเป็นสิ่งที่

จ าเป็นเมื่อสมาชิกในกลุ่มมีส่วนร่วมในการปฏิบัติหรือตัดสินใจ 
  ๒.๒.๒) ตั้งเป้าหมายส าหรับการประชุมเพื่ออภิปรายหรือร่วมกันตัดสินใจ พรอมทั้ง

กล่าวย้ าตอนจบการประชุมว่าได้บรรลุเป้าหมายอะไรไปบ้างแล้ว 
  ๒.๒.๓) ให้กลุ่มเป็นผู้ก าหนดการตัดสินใจ 
  ๒.๒.๔) ด าเนินการตามตารางเวลา 
  ๒.๒.๕) ให้ความสนใจกับสิ่งที่ส าคัญ โดยก าหนดเวลาในการประชุมตามความส าคัญ

ของแต่ละประเด็น 
  ๒.๒.๖) ด าเนินการประชุมตามที่วางไว้ในวาระการประชุม จะช่วยให้สามารถ

ด าเนินการภายในระยะเวลาที่ก าหนด ถ้ามีประเด็นอื่นๆ ที่น่าสนใจเกิดข้ึนให้ถามที่ประชุมว่า มันส าคัญพอที่
เราจะใช้เวลาอภิปรายหรือไม่ 

  ๒.๒.๗) ท าให้ทุกคนมีส่วนร่วม ทุกคนควรได้รับโอกาสในการมีส่วนร่วมแบ่งปัน  
ความคิดเห็นที่เท่าเทียมกัน 

  ๒.๒.๘) มีผู้ด าเนินการประชุมที่ดี ซึ่งสามารถด าเนินการประชุมและปฏิบัติตามทุกข้อ        
ที่กล่าวมาได้อย่างดี 



  

 ๒.๓) ปิดการประชุมและติดตามผล 
  ก่อนการปิดการประชุมทุกครั้ งควรมีการทบทวนสรุปประเด็นส าคัญและ             

การตัดสินใจที่ได้กระท า และจัดท าเป็นรายงานการประชุมที่ชัดเจนว่า ใครมีหน้าที่รับผิดชอบอะไร และควรมี
การประเมินผลการประชุมสั้นๆ โดยอาจถามผู้เข้าร่วมประชุมว่าพวกเขาคิดอย่างไรกับการประชุมครั้งนี้ สิ่งที่ดี
ที่สุดและแย่ที่สุดในการประชุมครั้งนี้ เป็นต้น 

๓) บทบาทการเป็นผู้น าการประชุม 
 โดยส่วนใหญ่แล้ว ความส าเร็จในบทบาทของการเป็นผู้น าการประชุมจะมาจากปัจจัยส าคัญ 

๒ ประการ คือ บุคลิกภาพส่วนตัว และเทคนิควิธีการต่างๆ ที่ใช้ในการประชุม 
 ๓.๑) บุคลิกภาพส่วนตัวของประธานในที่ปะชุม ที่ส าคัญประกอบด้วย มีความยุติธรรม             

ให้โอกาสแก่สมาชิกผู้ เข้าร่วมประชุมทุกคน และยุติธรรมในการตัดสินใจจมอบหมายกิจกรรมต่างๆ                
มีความมั่นใจในตนเอง ความชัดเจนในข้ันตอนการคิด และการตัดสินใจด้วยเหตุ – ผล ต้องพยายามควบคุม
ตนเองให้ปราศจากความเอนเอียงไม่เข้าข้างฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง ควบคุมอารมณ์ได้เยือกเย็นมีสมาธิไม่ตื่นตระหนก 
มีทักษะในการพูด และสรุปประเด็นให้ผู้อื่นเข้าใจได้โดยง่าย การสั่งการที่กระชับไม่เยิ่นเย้อ 

 ๓.๒) เทคนิคและวิธีการต่างๆ ที่ใช้ในการประชุม ในระหว่างการประชุม บทบาทหน้าที่            
ในการบริหารการประชุมให้ด าเนินไปอย่างมีประสิทธิผล สามารถแบ่งออกเป็นช่วงต่างๆ ได้ดังนี้ 

  (๑) ช่วงเปิดการประชุม 
   -   เปิดการประชุมให้ตรงเวลา 
   -   กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุม เพื่อสร้างบรรยากาศที่ดีต้ังแต่เริ่ม 
   -   กล่าววัตถุประสงค์ของการประชุม และก าหนดการพร้อมวาระต่างๆ  

    -  กล่าวแนะน าผู้ เข้าร่วมประชุมทุกคน พร้อมทั้งมอบหมายบทบาท                    
การประชุมให้แก่สมาชิก 
    -   กล่าวขอความร่วมมือในการออกความคิดเห็น 
    -   ทบทวนการประชุมครั้งก่อน ติดตามความคืบหน้า 
   (๒) ช่วงเข้าสู่วาระต่างๆ  
    -   เริ่มท าการพิจารณาเรียงตามล าดับวาระที่ได้ก าหนดไว้ 
    -   พยายามควบคุมเวลาที่ได้ก าหนดไว้ในแต่ละวาระ 
    -   เปิดโอกาสให้ทุกคนได้มีโอกาสแสดงความคิดเห็นอย่างเสมอภาค 
    -   คอยตัดบทส าหรับผู้เข้าร่วมประชุมบางคนที่พูดวกวนเยิ่นเย้อ 
    -   เมื่ออภิปรายเสร็จเรียบร้อยในแต่ละวาระแล้ว ประธานที่ประชุมต้องสรุป
ประเด็นส าคัญ 
    -  หากมีกิจกรรมที่ต้องด าเนินการต่อไปหลังจากการประชุมนี้ ประธานที่ประชุม
ต้องพิจารณามอบหมายสั่งการด้วยความชัดเจน และยุติธรรม 
    -   ท าหน้าที่เสมือโค้ชคอยสอนงาน สอนวิธีคิด และวิธีตัดสินใจ 
    -   ประชุมที่ประชุมท าหน้าที่เป็นกรรมการตัดสินให้ความยุติธรรม และดูแล
ให้การประชุมเป็นไปอย่างราบรื่น มีบรรยากาศที่ดี 
   (๓) ช่วงปิดการประชุม 
    -  ก่อนปิดการประชุมทุกครั้ง ควรสรุปถึงผลการตัดสินใจ และการมอบหมาย
กิจกรรมประเมินการประชุม โดยขอข้อมูลตอบกลับจากสมาชิก 



  

    -   ปิดการประชุมให้ตรงตามระยะเวลาที่ก าหนด 
    -   หากมีนัดหมายการประชุมในครั้งถัดไป ก็ให้นัดหมายในช่วงนี้ 
    -   ขอบคุณผู้เข้าร่วมประชุมทุกคน 
  ๓.๓) วิธีจัดการตัวป่วนในที่ประชุม 
   พวกที่ชอบผูกขาดการพูด เมื่อเจอคนประเภทนี้ในที่ประชุม อย่าโต้เถียงแต่ให้
เผชิญหน้าด้วยการละความสนใจจากพวกเขา ขัดจังหวะพวกเขาด้วยการเรียกช่ือ แล้วเชิญให้คนอื่นๆ                
ออกความคิดเห็น พวกที่ชอบดึงความสนใจพวกเขามักท าให้ตัวเองมีความเกี่ยวข้องกับประเด็น วิธีจัดการ           
กับคนกลุ่มนี้ คือให้ทบทวนวัตถุประสงค์ของการประชุมอีกครั้ง และถามค าถามที่เฉพาะเจาะจงเพื่อให้พวกเขา     
มุ่งไปยังประเด็นปัญหาได้ พวกที่ชอบแอบซุบซิบมักจะซุบซิบวิพากษ์วิจารณ์กับคนอื่นๆ ลดบทบาทความสนใจ
จากคุณไปที่เขา วิธีจัดการกับคนกลุ่มนี้ คือ ให้พุ่งความใจไปที่เขา และขอให้เขาแบ่งปันความคิดเห็นกับทุกคน
ด้วย พวกที่ช่างสงสัย พวกเขามักจะวิพากษ์วิจารณ์ทุกสิ่งที่คุณและคนอื่นๆ พูด ถ้าพวกเขาเริ่มวิพากษ์ระหว่าง
การประชุมให้บอกกับพวกเขาตรงๆ ว่าคุณยังไม่ต้องการค าวิจารณ์ และขอให้หาทางแก้ไขปัญหาให้แทน 
  ๓.๔) คุณประโยชน์ของการประชุมที่เป็นเลิศ 
   -   ประหยัดเวลาและได้ผลสรุปที่ดี 
   -   สร้างความกระตือรือร้น และเสริมสร้างพลังของความร่วมมือ 
   -   เป็นการระดมพลังความคิด 
   -   การท างานเป็นทีม 
   -   สถานการณ์สร้างผู้น า 

 ๔) บทบาทผู้เข้าร่วมประชุมท่ีดี 
  บทบาทของประธาน 
   ก่อนการประชุม 
    1)  ร่วมกับเลขานุการก าหนดวาระการประชุม 
    2)  ศึกษารายละเอียดของระเบียบวาระการประชุม 
    3)  ก าหนดแนวทาง หรือเกณฑ์ในการด าเนินการประชุม (วางกลยทุธ์ใน
การประชุม) 

   ขณะประชุม 
    1)  กล่าวเปิดประชุม และสร้างบรรยากาศที่ด ี
    2)  ระบุประเด็นที่จะให้ทีป่ระชุมทราบ – แจ้งด้วยว่าเป็นการประชุม
ประเภทไหน 
    3)  กระตุ้นใหผู้้เข้าร่วมประชุมแสดงความคิดเห็น 
    4)  ควบคุมให้ที่ประชุมอยู่ในประเด็นวาระการประชุม 
    5)  สรุปประเด็นหรือมตทิี่ประชุม 
    6)  กล่าวปิดประชุม 

   หลังการประชุม 
    1)  ร่วมมือกับเลขานุการตรวจร่างมติทีป่ระชุม 
    2)  ติดตามให้มีการปฏิบัติตามมตทิี่ประชุม 



  

  บทบาทของเลขานุการ 
   ก่อนการประชุม 
    1)  ร่วมกับประธานจัดระเบียบวาระการประชุม 
    2)  เตรียมข้อมลูเพื่อศึกษาข้อมลู รายละเอียดต่างๆ ให้แก่ผูเ้ข้าร่วมประชุม 
    3)  สรุปประเด็นใหท้ี่ประชุมพจิารณา 
    4)  ติดต่อ ประสานงาน วัน – เวลา การประชุม 

   ขณะประชุม 
    1)  ดูแลความเรียบร้อยในทีป่ระชุม 
    2)  ช่วยเหลือประธานในการแจ้งระเบียบวาระการประชุม 
    3)  เป็นผู้ช้ีแจงรายละเอียดประกอบวาระการประชุม 
    4)  สรุปมติที่ประชุม 
    5)  บันทึกการประชุม 

   หลังการประชุม 
    1)  ร่างมติทีป่ระชุมเพื่อเสนอประธาน 
    2)  แจ้งมติทีป่ระชุมให้หน่วยงานต่างๆ ทราบ 
    3)  ติดตามมติที่ประชุม เพื่อใหห้น่วยงานต่างๆปฏิบัติตามมติของสภา
มหาวิทยาลัย 

  บทบาทของผู้เข้าร่วมประชุม 
   ก่อนการประชุม 
    1)  ศึกษาระเบียบวาระการประชุม 
    2)  ศึกษาและเตรียมตัวประชุมตามวาระต่างๆ 
    3)  เข้าประชุมตามวัน – เวลาที่ก าหนด 

   ขณะประชุม 
    1)  แสดงบทบาทใหส้อดคล้องกบัระเบียบวาระการประชุม และประเภท
ของการประชุม 
    2)  รักษาบรรยากาศของทีป่ระชุม 
    3)  พร้อมทีจ่ะรับมอบหมายงานตามมติที่ประชุม 
    4)  พร้อมทีจ่ะยอมรบัมติของที่ประชุม 

   หลังการประชุม 
    1)  ตรวจร่างรายงานการประชุม 
    2)  พร้อมทีจ่ะลงมอืปฏิบัติตามมติที่ประชุมอย่างจริงจัง 

 ๕) ประโยชน์ของการจัดประชุม 
 การประชุมถือเป็นกิจกรรมที่ให้ประโยชน์อย่างมากแก่องค์กรทั้งหลาย โดยเฉพาะ                 

เมื่อมีความจ าเป็นต้องระดมความคิดเพื่อแก้ปัญหา หรือท างานส าคัญที่ต้องการความร่วมมือจากหลายฝ่าย 
เพื่อให้งานนัน้บรรลุผลส าเร็จตามเป้าหมาย ดังนี้ 



  

 ๕.1) ช่วยให้มีการท างานร่วมกัน เพราะการประชุมเป็นการแสดงออกทางความคิดร่วมกัน         
ในรูปแบบกลุ่มผู้เข้าร่วมประชุมน าเสนอความคิดเห็นให้ที่ประชุมพิจารณา ช่วยให้มีความรอบคอบในการตัดสินใจ
ทั้งในด้านผลดีและผลเสียได้เนื่องจากการมีผู้ เข้าร่วมประชุมหลายคนย่อมจะท า ให้ได้รับความคิดเห็น                
ที่หลากหลาย ท าให้การตัดสินใจในแต่ละเรื่องแต่ละประเด็น มีความคิดรอบคอบรัดกุมมากยิ่งขึ้น 

 ๕.2) ช่วยให้เกิดความรับผิดชอบผูกพันระหว่างผู้เข้าร่วมประชุม รวมไปถึงการแบ่งเบาภาระ
รับผิดชอบเนื่องจากในการประชุมจะประกอบด้วยบุคคลซึ่งต่างมีสถานภาพและมีเกียรติเป็นที่ยอมรับ 

 ๕.3) ช่วยในการรวบรวมข้อมูลและความคิดเห็นจากผู้เกี่ยวข้องอย่างกว้างขวางครอบคลุม
เพราะผู้เข้าร่วมประชุมแต่ละคนต่างก็มีข้อมูลที่แตกต่างกัน การได้มาร่วมประชุมร่วมกันจะท าให้ได้ข้อมูล                   
ที่หลากหลายมากขึ้น 

 ๕.4) ช่วยในการกระจายข่าวสารเรื่องราวต่างๆ ถ่ายทอดไปถึงผู้เกี่ยวข้องได้อย่างสะดวกและ
รวดเร็ว 

 ๕.5) ช่วยให้เกิดความคิดเห็นใหม่ๆ ในวิธีการต่างๆ และมีโอกาสได้รับฟังความคิดเห็น                
จากผู้เข้าร่วมประชุมหลายๆคน จึงสามารถน ามาวิเคราะห์ และพิจารณาเลือกใช้วิธีการที่เหมาะสมต่อไปได ้

 ๕.6) ช่วยให้สามารถติดตามความคืบหน้าของงานหรือภารกิจที่มีการมอบหมายให้ไป
ด าเนินการ เพราะการประชุมจะถูกบันทึกอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร และในการประชุมครั้งต่อไปจะมีการ
รายงานความก้าวหน้าในการปฏิบัติงาน หากมีปัญหาอุปสรรคอย่างไร ที่ประชุมจะช่วยกันพิจารณาแก้ไข 

 ๖) รูปแบบของการจัดประชุม 
 (1) การประชุมระดับหัวหน้า (Convention) 
 (2) การประชุมสัมมนา (Seminar) 
 (3) การประชุมเชิงปฏิบัติการ (Work Shop) 
 (4) การประชุมอภิปรายกึ่งสัมภาษณ์ (Colloquy) 
 (5) การอภิปรายเป็นคณะ (Panel Discussion) 
 (6) การประชุมวิชาการ (Symposium) 
 (7) การประชุมแบบเซอคูลาเรสพอนส์ (Circular Response) 
 (8) การประชุมระดมความคิด (Brainstorming Conference) 

๒. เทคนิคการเขียนรายงานการประชุม 
 ๑) การก าหนดและเตรียมระเบียบวาระการประชุม 

 แบบฟอร์มระเบียบวาระการประชุม 
การจัดระเบียบวาระการประชุมอาจแตกต่างกัน ข้ึนอยู่กับข้อบังคับว่าด้วยการประชุมนั้นๆ ก าหนดไว้ 
โดยส่วนใหญ่รูปแบบระเบียบวาระการประชุมมี 2 รูปแบบ ดังนี้ 

 แบบฟอร์มระเบียบวาระการประชุม ประกอบด้วย 7 วาระ อาทิ การประชุมสภา
วิชาการมีรายละเอียดดังนี้ 
- ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
- ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
- ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง 
- ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อทราบและรับฟังข้อคิดเห็น 
- ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องนโยบาย 



  

- ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องพิจารณา 
- ระเบียบวาระที่ 7 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี) 

 แบบฟอร์มระเบียบวาระการประชุม ประกอบด้วย 5 วาระ อาทิ การประชุมสภา
มหาวิทยาลัย มีรายละเอียดดังนี้  
- ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
- ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
- ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง หรือ เรื่องค้างการพิจารณา 
- ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
- ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี) 

ทั้งนี้ ข้อบังคับให้อ านายนายกสภามหาวิทยาลัย โดยความเห็นชอบสภามหาวิทยาลัย
ปรับปรุงการจัดระเบียบวาระการประชุม ทั้งในเรื่องของการจัดล ากับและหัวข้อระเบีบยวาระการประชุมได้
ตามความเหมาะสม ซึ่งปัจจุบันนายกสภาฯ ได้ให้ปรับปรุงหัวข้อคล้ายๆ กับที่ก าหนดไว้ข้างต้น 

** กรณีที่วาระนั้น ไม่มีเรื่องพิจารณาให้ใส่ค าว่า (ไม่มี) ต่อท้ายวาระ เช่น วาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง (ไม่มี) 
** กรณีมีวาระลับ จะใส่ ค าว่า (ลับ) ต่อท้ายวาระ เช่น วาระที่ 6 เรื่อง.......... (ลับ) 

 เทคนิคการเขียนระเบียบวาระการประชุม 
- ในการก าหนดระเบียบวาระการประชุมให้พิจารณาจากวัตถุประสงค์ อ านาจและ

หน้าที่ของคณะกรรมการ/คณะท างานจากค าสั่งแต่งตั้ง 
- จัดเรียงล าดับข้อมูลที่จะน าเสนอ และให้ข้อมูลส าคัญเพื่อนประกอบการพิจารณา

อย่างครบถ้วนและถูกต้อง 
- ใช้ภาษาเขียนที่ชัดเจนและเข้าใจง่าย 
- การสรุปเรื่องสามารถพิจารณาจากจุดประสงค์ของต้นเรื่อง 
- ใช้เทคนิค 5W 1H (Who What Where When Why How) 
- อ่านรายละเอียดทั้งหมดในเรื่องที่เกี่ยวข้อง วิเคราะห์ และสรุปความเป็นมา/เหตุผล 

และประเด็นที่ต้องการเพื่อทราบและพิจารณาเสนอ 
 

 เอกสารประกอบวาระการประชุม 
- กรณีเอกสารประกอบวาระการประชุมมีความส าคัญและมีจ านวนมากให้บันทึกไฟล์

ลงแผ่น CD และแนบพร้อมเอกสารประกอบวาระการประชุมที่จัดส่งให้คณะกรรมการ/คณะท างาน 
- ปรึกษาหารือกับประธานการประชุมเกี่ยวกับรายละเอียดในแต่ละวาระการประชุม

เพื่อจัดเตรียมเอกสารที่เกี่ยวข้อเป็นข้อมูลอ้างอิงประกอบการพิจารณา อาทิ พรบ. กฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ 
เป็นต้น 

- กรณีวาระเรื่องแจ้ง ไม่จ าเป็นต้องมีเอกสารประกอบวาระการประชุม หากสามารถ
สรุปเรื่องไว้ในระเบียบวาระการประชุมได้ 

 

 ๒) รูปแบบรายงานการประชุม 
 แบบฟอร์มรายงานการประชุม ประกอบด้วย 6 ส่วน ดังนี้ 

- ช่ือคณะที่ประชุม หรือช่ือการประชุม / ครั้งที่ประชุม (ถ้ามี) / วันที่ประชุม และ
สถานที่ประชุม 



  

- รายช่ือผู้มาประชุม / รายช่ือผู้ไม่มาประชุม (มีภารกิจอื่น) / รายช่ือผู้เข้าร่วมประชุม 
- เวลาเริ่มประชุม 
- ระเบียบวาระที่..... เรื่อง ..... (เรียงตามล าดับวาระ ทั้งนี้ข้ึนอยู่กับรูปแบบระเบียบ

วาระการประชุมเป็นแบบ 5 วาระ หรือ 7 วาระ) 
- เวลาเลิกประชุม 
- ผู้บันทึกรายงานการประชุม / ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
** ในส่วนของการเขียนครั้งที่ประชุม มี 3 รูปแบบ ดังนี้ 
รูปแบบที่ 1 ใส่ครั้งที่ที่ประชุมเป็นรายปี โดยเริ่มครั้งแรกจากเลข 1 เป็นล าดับไปจนสิ้นปี

ปฏิทินและเขียนเครื่องหมายทับ (/) ตามด้วยเลขปีพุทธศักราชที่ประชุม เมื่อข้อปีปฏิทินใหม่ให้เริ่ม ครั้งที่ 1 
ใหม่ ซึ่งแบบนี้นิยมใช้อย่างแพร่หลาย เช่น ครั้งที่ 1/2556 ครั้งที่ 2/2557 

รูปแบบที่ 2 ใส่จ านวนครั้งที่ประชุมทั้งหมดของคณะที่ประชุม ประกอบกับครั้งที่ประชุม
เป็นรายปี เช่น ครั้งที่ 12-1/2553 ครั้งที่ 13-2/2553 เป็นต้น 

รูปแบบที่ 3 ลงจ านวนครั้งที่ทั้งหมดของคณะที่ประชุม เช่น ครั้งที่ 755 ซึ่งปัจจุบันสภา
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยใช้วิธีนี้ 

** ในการประชุมที่มีวาระ (ลับ) จะจัดท ารายงานการประชุมลับเพิ่มข้ึน 1 ฉบับ แยกจาก
รายงานการประชุมหลัก โดยใช้รูปแบบรายงานการประชุมเดียวกัน 

 

 รายละเอียดหัวข้อตามแบบฟอร์มรายงานการประชุม 
ในส่วนของการบันทึกช่ือคณะกรรมการ / คณะท างานไม่มาร่วมประชุม (มีภารกิจอื่น)               
โดยมอบหมายให้ผู้อื่นมาร่วมประชุมแทน มีหลักการพิจารณาดังนี้ 
1) ถ้าการเป็นกรรมการนั้นเป็นโดยต าแหน่ง ซึ่งไม่ได้ระบุช่ือตัวบุคคล ถ้าผู้ด ารงต าแหน่ง           

ไม่มาประชุม อาจมอบหมายให้ผู้อื่นมาปฏิบัติหน้าที่แทนได้ตามบทบัญญัติ ว่าด้วยการมอบอ านาจให้รักษาการ
แทนหรือการปฏิบัติการแทน 

ถ้าการเป็นผู้รักษาราชการแทน หรือปฏิบัติการแทน (โดยมีค าสั่งเป็นลายลักษณ์อักษร) 
ให้เขียนอยู่ในกลุ่มของผู้มาประชุม เช่น นาย ก. รองคณบดี รักษาการแทน/ปฏิบัติการแทนคณบดี.... หรือ   
นาย ข. รองหัวหน้าภาควิชา รักษาการแทน/ปฏิบัติการแทนหัวหน้าภาควิชา... 

2) ถ้าการเป็นกรรมการที่ระบุช่ือตัวบุคคล จะมอบหมายให้ผู้อื่นมาท าหน้าที่แทนไม่ได้           
แต่ถ้ามีผู้เข้าประชุมแทนกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งโดยช่ือ ก็ควรเขียนไว้ในกลุ่มผู้เข้าร่วมประชุม และต้องระบุ
ด้วยว่าผู้ที่เป็นกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งโดยช่ือ เป็นผู้ไม่มาประชุม เพราะไม่สามารถให้ผู้อื่นแทนได้ เพราะการ
แต่งตั้งกรรมการลักษณะนี้ต้องการความรู้ ความเช่ียวชาญ ประสบการณ์ หรือความเหมาะสม อันเป็น
คุณสมบัติเฉพาะบุคคล การแต่งตั้งกรรมการลักษณะนี้ จะระบุตัวบุคคล ไม่ระบุต าแหน่งหรือหน่วยงานต้น
สังกัด 

3) ถ้าการเป็นกรรมการที่แต่งตั้งโดยช่ือพร้อมกับต าแหน่งของบุคคล หรืออ านาจหน้าที่            
ของหน่วยงานที่บุคคลนั้นปฏิบัติหน้าที่อยู่ กรณีนี้จะแต่งตั้งบุคคลอื่นให้มาประชุมแทนไม่ได้เช่นเดียวกัน และ
กรณีนี้ถ้าบุคคลนั้นพ้นจากการด ารงต าแหน่งหน้าที่นั้นก็ต้องพ้นจากการเป็นกรรมการด้วย 

การแต่งตั้งกรรมการลักษณะนี้ต้องการคุณสมบัติเฉพาะบุคคลและอ านาจหน้าที่ในต าแหน่ง
หน้าที่ที่บุคคลดังกล่าวด ารงต าแหน่งอยู่ หรืออ านาจหน้าที่ที่บุคคลดังกล่าวปฏิบัติหน้าที่อยู่ 

 
 



  

 ๓) เทคนิคการสรุปประเด็นในระหว่างการประชุม 
 การประชุมท่ีมีระเบียบวาระการประชุมและการประชุมท่ีไม่มีระเบียบวาระการประชุม 

- ศึกษาประวัติและลักษณะของผู้มาประชุม 
- ศึกษาระเบียบวาระการประชุมและเอกสารประชุมล่วงหน้า เพื่อทราบรายละเอียด

และท าความเข้าใจเกี่ยวกับเนื้อหา 
- สรุปประเด็นตามข้อสรุปของประธานที่ประชุม / มติที่ประชุม 
- สรุปมติให้ตรงตามประเด็นที่น าเสนอในระเบียบวาระการประชุม 
- ประเด็นที่ที่ประชุมมีการพิจารราอย่างกว้างขวาง และไม่สามารถสรุปประเด็นได้ 

สามารถยกมือสอบถามจากประธานที่ประชุม หรือขอให้ประธานขอความคิดเห็นจากที่ประชุม เพื่อสรุป
ประเด็นให้ชัดเจนอีกครั้งหนึ่ง 

- มีสมาธิในระหว่างการสรุปประเด็น 
- ใช้ตัวอักษรย่อ / รูปภาพ / ใช้ปากกาหลากหลายสี 
- ใช้เทคนิค 5W 1H 
- สรุปประเด็นให้แล้วเสร็จภายในที่ประชุม หรือภายในวันประชุม 
- กรณีประเด็นที่มีการอภิปรายอย่างกว้างขวางและมีความส าคัญ อาจสรุป                 

ความคิดเห็นโดยระบุหรือไม่ระบุช่ือ / ต าแหน่งของผู้ ให้ข้อเสนอแนะและข้อคิดเห็น ทั้งนี้ ข้ึนอยู่กับ                   
ความเหมาะสมของการประชุม 

- ใช้เครื่องบันทึกเสียง เพื่อใช้เป็นหลักฐานและช่วยให้สรุปได้ครบทุกประเด็น 
 

 ๔) เทคนิคการเขียนรายงานการประชุม 
 การสรุปความและการเรียบเรียง 

- สรุปความตามระเบียบวาระการประชุมที่ก าหนดไว้ โดยน ารายละเอียดการสรปุเรือ่ง
จากระเบียบวาระการประชุมมาเขียนรายงาน และเพิ่มเติมมติ ข้อคิดเห็น ข้อเสนอและข้อสังเกตที่เป็นประเด็น
ส าคัญให้ครบถ้วน 

- สรุปความและเรียบเรียงจากประธานฯ สรุปหรือแจ้งให้บันทึกในรายงานการประชุม 
ทั้งนี้กรณีประธานฯ ไม่ได้สรุป ขอให้สรุปประเด็นตามวัตถุประสงค์ของการประชุม หรือประเด็นที่ให้พิจารณา 
แล้วจึงสรุปเป็นรายข้อ 

- เรียบเรียงเนื้อเรื่องตามล าดับ โดยใช้หลัก 5W 1H 
- ศึกษาการเขียนรายงานการประชุมอื่นๆ เช่น การประชุมสภามหาวิทยาลัย เพื่อเป็น

ตัวอย่างและแนวทางในการเขียนรายงานการประชุม 
 

 การใช้ภาษา 
- ควรใช้ภาษาที่ เป็นทางการ มีความถูกต้องตามหลักภาษาไทย/ภาษาอังกฤษ             

มีความกระชับ ชัดเจน เข้าใจง่าย และตรงประเด็น 
- กรณีมีค าศัพท์ภาษาอังกฤษควรแปลเป็นภาษาไทย และวงเล็บภาษาอังกฤษก ากับ 

แต่สามารถใช้ค าทับศัพท์ได้ เพื่อให้เกิดความเข้าใจและชัดเจนมากข้ึน ทั้งนี้การใช้ค าศัพท์ภาษาอังกฤษให้
ข้ึนต้นด้วยตัวพิมพ์เล็ก ยกเว้น กรณีเป็นค าศัพท์เฉพาะช่ือบุคคล/สถานที่ เป็นต้น ให้ข้ึนต้นด้วยตัวพิมพ์ใหญ่ 

- กรณีใช้ตัวอักษรย่อในครั้งแรกของการเขียนรายงานการประชุมใหใ้สช่ื่อเตม็ก ากบัดว้ย 



  

- ในส่วนของมติที่ประชุมให้พิมพ์ด้วยอักษรตัวหนา ตัวเอียง หรือขีดเส้นใต้ เพื่อให้เห็น
ได้ชัดเจน 

- ค าศัพท์เฉพาะ/ค าศัพท์ภาษาอังกฤษ/ค าศัพท์ที่ไม่เข้าใจ ควรสอบถามรายละเอียด
จากผู้รู้หรือผู้เกี่ยวข้อง เพื่อจะได้เขียนรายงานการประชุมได้ถูกต้อง 

- กรณีมีการน าเสนอในที่ประชุมอ้างผิดหรือคลาดเคลื่อนจากข้อเท็จจริง ผู้เขียน
รายงานการประชุมต้องเขียนตามข้อมูลที่ถูกต้อง 
 

 เทคนิคการสรุปเรื่องพิจารณา 
- กรณีที่ประชุมให้ความเห็นชอบ ให้บันทึกว่า “ที่ประชุมมีมติเห็นชอบตามที่เสนอ” 
- กรณีที่ประชุมให้ความเห็นชอบแต่มีเงื่อนไขให้ปฏิบัติ ให้บันทึกว่า “ที่ประชุมมีมติ

เห็นชอบในหลักการ โดย….” 
- กรณีที่ประชุมไม่ให้ความเห็นชอบ ให้บันทึกว่า “ที่ประชุมเห็นสมควรให้คณะ/

หน่วยงานกลับไปพิจารณา/ทบทวนอีกครั้งหนึ่ง โดยที่ประชุมมีข้อเสนอแนะ ดังนี้….” 
 

 ๕) อ่ืนๆ 
กรณีฝ่ายเลขานุการ / ผู้มาประชุมมีเอกสารรายละเอียดประกอบการประชุมเพิ่มเติม และ

ต้องการเสนอต่อที่ประชุม ให้น าเอกสารดังกล่าวเสนอประธานฯ พิจารณาก่อนการประชุม 

๓. รูปแบบการจัดวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
 หน่วยงานผู้เสนอวาระการประชุมหรือเลขานุการ จะต้องสรุปเรื่องราวความเป็นมาของเรื่องราว           
ทั้งประเด็นที่จะน าเสนอในแต่วาระการประชุม เพื่ออ านวยความสะดวกต่อการพิจารณาของคณะกรรมการ 
และที่ส าคัญ คือ จะเป็นฐานข้อมูลที่จะท าให้ที่ประชุมพิจารณาได้อย่างรอบคอบ ถูกต้อง และรวดเร็ว 

 การจัดท าเอกสารประกอบวาระการประชุมที่ดี จะต้องกระชับ ชัดเจน และตรงประเด็น หากมีกฎ 
ระเบียบ พระราชบัญญัติ  หรือมติที่ เกี่ยวข้อง จะต้องน าเสนอเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาด้วย               
การจัดระเบียบวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัย มีดังต่อไปนี้ 

 ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ เป็นเรื่องที่ประธาน กรรมการ อธิการบดี 
เลขานุการ หรือหน่วยงานต่างๆ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ เป็นเรื่องที่ไม่ต้องอภิปรายเพื่อความสะดวก รวดเร็ว  
ในการประชุมการเสนอเรื่องเพื่อทราบ หน่วยงานควรสรุปสาระส าคัญและจัดท าเอกสารประกอบการประชุม 
(ถ้ามี) เพื่อจัดเป็นเอกสารประกอบการประชุม ซึ่งวาระนี้ไม่ต้องมีการลงมติ แต่อาจมีข้อสังเกตได้ ระเบียบวาระ
นี้จะลงท้ายว่า “มติที่ประชุม รับทราบ”  

 ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม เป็นการน ารายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมาเสนอ
ให้ที่ประชุมพิจารณาว่าการบันทึกรายงานการประชุมถูกต้องหรือไม่ หรืออาจมีการแก้ไข ปรับปรุง โดยอาจให้
พิจารณาทีละหน้าในกรณีที่มิได้แจกล่วงหน้า หรือรวบยอดทั้งฉบับ ในกรณีที่แจกล่วงหน้าแล้ว หากมีผู้เสนอ
แก้ไขเลขานุการจะต้องบันทึกข้อความที่แก้ไขใหม่อย่างละเอียด และข้อความใหม่จะต้องปรากฏในรายงาน 
การประชุมครั้งใหม่ด้วย ระเบียบวาระนี้จะลงท้ายว่า “มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ .......  
โดยไม่มีการแก้ไข หรือ รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ....... ตามที่ได้มีการแก้ไข” 



  

 ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเน่ือง หมายถึงเรื่องพิจารณาที่ค้างจากการประชุมครั้งที่ผ่านมา หรือเป็น
เรื่องที่ติดตามผลจากมติที่ประชุมครั้งที่แล้วว่าได้ด าเนินการไปแล้วอย่างไร ให้จัดเป็นเรื่องสืบเนื่อง แต่หากเป็น
เรื่องที่สืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว และเป็นการน าเสนอเพื่อรายงานผลของการปฏิบัติตามมติที่ประชุม
ต้องการแจ้งให้ที่ประชุมทราบ หรือพิจารณาทบทวนให้น าเสนอในวาระเรื่องแจ้งเพื่อทราบหรือเรื่องพิจารณา
แล้วแต่กรณี 

 ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพ่ือทราบ วาระนี้ส่วนใหญ่จะแจ้งเรื่องต่างๆ ให้ที่ประชุมทราบ ซึ่งเป็น
เรื่องที่ไม่ต้องหาข้อยุติหรือการพิจารณาจากที่ประชุม เช่น การรายงานกิจกรรม หรือรายงานผลการด าเนินงาน
ของหน่วยงาน เป็นต้น  

 ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา  ถือเป็นหัวใจของการประชุม เลขานุการจะต้องส่งข้อมูล
ประกอบการพิจารณาให้กรรมการศึกษาล่วงหน้า หากข้อมูลมีจ านวนมากจะต้องสรุปสาระส าคัญให้กรรมการ
อ่านหัวข้อต่างๆ ที่จะน ามาพิจารณา จะต้องตั้งช่ือเรื่องให้กระชับ ชัดเจน เมื่อผู้ที่เกี่ยวข้องอ่านก็จะทราบทันที
ว่าเป็นเรื่องใด ท าให้ประหยัดเวลาในการอ่าน และในที่ประชุมสามารถอภิปรายได้ตรงประเด็น รวมถึงเนื้อหา 
ที่น าเสนอควรประกอบด้วยหลักการ เหตุผล ความเป็นมาของเรื่องที่เสนอ ข้อมูลประกอบ การพิจารณา 
กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี) และประเด็นที่ต้องการเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา ได้แก่ การให้
ข้อเสนอแนะ เป็นต้น 

 ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณาเชิงนโยบาย  เป็นเรื่องที่ต้องการขอเสนอแนะจาก
คณะกรรมการและเป็นเรื่องเสนอเพื่อพิจารณาที่ ได้มีกระบวนการพิจารณากลั่นกรองหรือตรวจสอบมาตาม
ข้ันตอนเรียบร้อยแล้ว  

 ระเบียบวาระท่ี 6 เรื่องอ่ืนๆ ระเบียบวาระนี้อาจเป็นเรื่องเร่งด่วนที่มิได้แจ้งล่วงหน้า มิได้บรรจุไว้             
ในระเบียบวาระการประชุม ประธานในที่ประชุมอาจน ามาพิจารณาในระเบียบวาระที่ 5 หรืออาจเป็นเรื่อง
เสนอเพิ่มเติมที่ไม่มีการลงมติก็ได้ หรืออาจเป็นเรื่องเร่งด่วน หรือมีความจ าเป็นเร่งด่วนที่จะน าเสนอ                     
สภามหาวิทยาลัยพิจารณา 

 ดังนั้น การจัดวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัยต้องเป็นไปตามล าดับดังรายละเอียดข้างต้น ส าหรับ
การจัดเรื่องใดไว้ก่อนหรือหลังนั้น ผู้ปฏิบัติงานด้านการประชุมจะต้องพิจารณารายละเอียดตามเรื่องนั้นๆ  
อย่างรอบคอบ ฉะนั้นการใช้ความรู้และประสบการณ์ในการพิจารณาบางเรื่องอาจจะไม่มีเอกสารประกอบ 
หรือเป็นข้อมูลเดิม กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ที่ใช้อ้างอิงควรศึกษาและแนบรายละเอียดมาด้วย จึงเป็นสิ่งส าคัญ
และถือเป็นหน้าที่ที่ต้องท าความเข้าใจเรื่องวาระการประชุม 

๔. แนวทางการเสนอเรื่องต่อสภามหาวิทยาลยัราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
 การน าเสนอข้อมูลต่อสภามหาวิทยาลัยเป็นการสื่อสารเพื่อเสนอข้อมูล ความรู้ ข้อคิดเห็น หรือ              
ความต้องการไปสู่การปฏิบัติ ปัจจุบันการน าเสนอเรื่องต่อสภามหาวิทยาลัยมีบทบาทส าคัญในองค์กร 
หน่วยงาน ทุกแห่งก็ต้องอาศัยวิธีการน าเสนอเพื่อได้ข้อคิดเห็น ข้อตกลง มติ หรือข้อสรุป เพื่อเป็นแนวทาง     
สู่การปฏิบัติงานให้เหมาะสมและประสบความส าเร็จของการพัฒนางานต่อไป  
 
 
 



  

 ๑) ประเภทของการน าเสนอ 
  การน าเสนอแบ่งอย่างกว้างๆ ได้ ๒ รูปแบบ ดังนี้ 
  (๑) การน าเสนอเฉพาะกลุ่ม เป็นการน าเสนอข้อมูลต่างๆ ต่อผู้ที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องหรือผู้ที่
ได้รับเชิญให้เข้าร่วมรับทราบข้อมูลในการน าเสนอ 
  (๒) การน าเสนอทั่วไปในที่สาธารณะ เป็นการน าเสนอข้อมูลต่างๆ ที่เปิดโอกาสให้บุคคล
ทั่วไปเข้าร่วมฟังการน าเสนอได้ มีการเปิดโอกาสให้ผู้ฟังได้ซักถามเพิ่มเติมหรือแสดงความคิดเห็นได้อีกด้วย 

 ๒) ลักษณะของข้อมูลท่ีน าเสนอ แบ่งออกตามลักษณะของข้อมูล ดังน้ี 
  ๒.๑) ข้อเท็จจริง หมายถึง ข้อความที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ เรื่องราวที่เป็นมาหรือเป็นอยู่
ตามความเป็นจริง อาจเป็นความรู้ที่ได้จากการทดสอบ สามารถน ามาใช้เป็นหลักฐานข้ออ้างอิงส าหรับกล่าว
อ้างถึงในการพิสูจน์สิ่งใดสิ่งหนึ่งได้ 
  ๒.๒) ข้อคิดเห็น เป็นความเห็นอันเกิดจากประเด็นหรือเรื่องราวที่ชวนให้คิดอาจเป็น
ความรู้สึก ความเช่ือถือหรือแนวคิดที่ผู้น าเสนอมีต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ความเห็นของแต่ละคนอาจแตกต่างกันได้  
ทั้งนี้ข้ึนอยู่กับพื้นฐานและประสบการณ์ของแต่ละบุคคล ข้อคิดเห็นต่างจากข้อเท็จจริงตรงที่ข้อคิดเห็ น           
มีลักษณะต่างๆ กัน คือ ข้อคิดเห็นเชิงเหตุผล ข้อคิดเห็นเชิงแนะน า และข้อคิดเห็นเชิงวิจารณ์ 

 ๓) การเตรียมการน าเสนอ 
  การน าเสนอเรื่องในลักษณะใดก็ตามถ้าไม่มีการเตรียมพร้อมอาจก่อให้เกิ ดความผิดพลาด            
ได้ง่ายหรือไม่เป็นไปดังที่ตั้งจุดมุ่งหมายไว้ ฉะนั้นถ้าต้องการให้การน าเสนอข้อมูลเป็นไปด้วยความราบรื่น            
และบรรลุจุดมุ่งหมายตามที่ต้องการ ผู้น าเสนอควรจะต้องเตรียมการให้พร้อมก่อนที่จะน าเสนอทุกครั้ง               
การเตรียมการน าเสนอข้อมูล มีขั้นตอนดังนี้ 
  ๓.๑) ศึกษาหาข้อมูล การที่ต้องศึกษาข้อมูลก็เพื่อจะได้วางเค้าโครงของเรื่องที่จะน าเสนอ              
ให้ถูกต้อง ก่อนที่จะวางเค้าโครงเรื่อง ผู้ที่จะน าเสนอจะต้องศึกษาข้อมูลด้านต่างๆ ดังนี้ 
   ๓.๑.๑) ศึกษาเรื่องที่จะน าเสนอเพื่อรวบรวมและจัดหมวดหมู่ข้อมูลที่จะน าเสนอ           
ให้ถูกต้องสมบูรณ์ที่สุด 
   ๓.๑.๒) ศึกษาวิเคราะห์ผู้รับการน าเสนอหรือผู้ฟัง เพื่อที่จะได้วางแผนการใช้เทคนิค
และวิธีการน าเสนอ ตลอดจนการใช้ถ้อยค าภาษาที่เหมาะสม 
   ๓.๑.๓) ศึกษาวิเคราะห์จุดมุ่งหมายที่จะน าเสนอ เพื่อให้สอดคล้องสัมพันธ์กับผู้รับ
การน าเสนอ และวิธีการในการน าเสนอ 
   ๓.๑.๔) ศึกษาโอกาส เวลา และสถานที่ที่จะน าเสนอ เพื่อจะได้ก าหนดเค้าโครงและ
เนื้อหา พร้อมทั้งจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ประกอบการน าเสนอ 
  ๓.๒) การวางแผนการน าเสนอ จะช่วยให้การน าเสนอเป็นไปตามล าดับข้อมูลไม่สับสน
ครบถ้วนบริบูรณ์เหมาะสมกับเวลา การน าเสนอที่บรรลุจุดมุ่งหมายที่ตั้งไว้ ควรมีการวางแผนที่จะน าเสนอ ดงันี ้
   ๓.๒.๑) วางรูปแบบวิธีน าเสนอ โดยมีหลักในการวางรูปแบบวิธีน าเสนอ คือ                  
วางรูปแบบให้เหมาะสมกับเวลา สถานการณ์และบุคคล รูปแบบในการน าเสนอแบ่งกว้างๆ ได้เป็น ๒ รูปแบบ 
คือ 
    (๑) การน าเสนอแบบเป็นทางการ 
    (๒) การน าเสนอแบบไม่เป็นทางการ 



  

   ๓.๒.๒) วางแนวทางในการแก้ปัญหาและอุปสรรค ปัญหาและอุปสรรคในการน าเสนอ
อาจจะเกิดข้ึนได้ในหลายๆ กรณีการคาดเดาปัญหาและอุปสรรคไว้ก่อนล่วงหน้าโดยการศึกษาข้อมูลก่อน            
ที่จะน าเสนอให้ถ่องแท้ ก็จะสามารถช่วยให้มองแนวทางในการแก้ไขปัญหาและอุปสรรคต่างๆ ที่จะเกิดข้ึนได้ 
   ๓.๒.๓) วางเค้าโครงการน าเสนอ ท าได้โดยการน าหัวข้อที่จะน าเสนอมาแบ่ง
หมวดหมู่เรียงตามล าดับ แล้วเขียนเป็นล าดับข้ันตอนของแผนการน าเสนอ 
   ๓.๒.๔) วางแนวทางในการน าเสนอ เป็นการก าหนดแนวทางที่จะใช้ในการน าเสนอ
จัดท าหลังจากที่ได้วางเค้าโครงงานและแบ่งการน าเสนอออกเป็นหัวข้อย่อยๆ แล้วการวางแนวทาง                 
ในการน าเสนอจะช่วยให้ผู้น าเสนอเกิดความพร้อมและความมั่นใจในการน าเสนอมากยิ่งข้ึน 
   ๓.๒.๕) วางก าหนดข้ันตอนการน าเสนอ เมื่อได้วางแนวทางการน าเสนอข้ันต่างๆ 
มาแล้ว ข้ันสุดท้ายก็จะต้องก าหนดข้ันตอนการน าเสนอให้สัมพันธ์กับวิธีการและอุปกรณ์ประกอบการน าเสนอ 
พร้อมทั้งก าหนดการควบคุมในเรื่องเวลาที่จะใช้ในการน าเสนอของแต่ละข้ันตอนก ากับไว้ด้วย 
  ๓.๓) การจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ การบรรยายเพียงอย่างเดียวไม่อาจดึงดูดความสนใจของผูฟ้งั
ได้ตลอดเวลา วัสดุอุปกรณ์ที่น ามาใช้ประกอบการน าเสนอน้ันมีประสิทธิภาพและสัมฤทธ์ิผลตามความมุ่งหมาย 
มีดังนี ้
   ๓.๓.๑) อุปกรณ์ที่ใช้ประกอบการบรรยาย 
    (๑) เครื่องฉายแผ่นใส หรือเครื่องฉายภาพข้ามศีรษะ 
    (๒) วีดีทัศน์ ภาพยนตร์ ภาพน่ิง 
    (๓) แบบจ าลอง 
    (๔) แผนภาพ แผนภูมิ แผนที่ 
   ๓.๓.๒) อุปกรณ์ที่ใช้เสริมการบรรยาย 
    (๑) แผ่นพับ 
    (๒) หนังสือ 
    (๓) รูปภาพ 
    (๔) เอกสารประกอบ 
  ๓.๔) การจัดเตรียมความพร้อมของสถานที่ ในการน าเสนอนอกจากจะต้องตระเตรียมวัสดุ
อุปกรณ์เพื่อน ามาประกอบการน าเสนอแล้ว การเตรียมความพร้อมของสถานที่ก็มีส่วนส าคัญที่จะท าให้            
การน าเสนอเป็นไปด้วยดี และมีประสิทธิภาพบรรลุจุดมุ่งหมายที่วางไว้ได้ การจัดเตรียมความพร้อมของ
สถานที่กระท าได้ ดังนี้ 
   ๓.๔.๑) การจัดห้องส าหรับการน าเสนอ 
   ๓.๔.๒) การจัดที่นั่งและแท่นส าหรับการน าเสนอ 
   ๓.๔.๓) ระบบระบายอากาศ 
   ๓.๔.๔) ระบบเสียง 
   ๓.๔.๕) ระบบแสงสว่างภายในห้อง 
   ๓.๔.๖) การประดับตกแต่งสถานที่ 

  ปัจจัยท่ีท าให้การน าเสนอมีประสิทธิภาพในขั้นตอนการจัดประชุม 
  การน าเสนอจะมีประสิทธิภาพมากน้อยเพียงใดข้ึนอยู่กับวิธีการด าเนินการในการน าเสนอ 
โดยมีปัจจัยที่ท าให้การน าเสนอมีประสิทธิภาพ ดังนี้ 



  

  ๑) เนื้อหาข้อมูล 
   ๑.๑) จัดข้อมูลอย่างเป็นระบบและเป็นล าดับข้ันตอน 
   ๑.๒) จัดท าเค้าโครงการน าเสนอทุกครั้งที่มีการน าเสนอ 
   ๑.๓) ข้อมูลต้องมีความสมบูรณ์ถูกต้อง 
  ๒) ผู้น าเสนอ 
   ๒.๑) มีความรู้ในเรื่องที่จะน าเสนอเป็นอย่างดี 
   ๒.๒) ศึกษาวิเคราะห์ผู้ฟัง โอกาส และสถานการณ์ก่อนการน าเสนอทุกครั้ง 
   ๒.๓) มีบุคลิกภาพและการวางตัวที่เหมาะสม 
   ๒.๔) มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีกับผู้รับการน าเสนอหรือผู้ฟัง 
   ๒.๕) รู้จักวิธีการสร้างบรรยากาศที่เป็นกันเอง และสร้างความประทับใจให้กับผู้ฟัง 
   ๒.๖) มีการฝึกซ้อมการน าเสนออย่างถูกวิธี และการท าสม่ าเสมอ 
   ๒.๗) มีไหวพริบปฏิภาณในการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าในการด าเนินการน าเสนอได้ 
  ๓) การด าเนินการน าเสนอปัจจัยที่ควรค านึงถึงในการด าเนินการน าเสนอ คือ 
   ๓.๑) เทคนิคและวิธีการน าเสนอ การน าเสนอข้อมูลให้มีประสิทธิภาพนั้นจะต้องใช้
เทคนิคและวิธีการบางประการ 
   ๓.๒) ศิลปะในการน าเสนอ ศิลปะการน าเสนอที่จะกล่าวถึงต่อไปนี้เป็นการน าเสนอ
ด้วยวาจา ฉะนั้นการที่จะน าเสนอได้อย่างมีศิลปะ ผู้น าเสนอจะต้องค านึงถึงเรื่องต่อไปนี้ 
    -   มีการแสดงมารยาททางสังคม 
    -   มีการใช้ภาษาที่เหมาะสม 
    -   มีการแสดงออกที่เหมาะสม 
    -   มีวิธีการสื่อสารที่ดี 
    -   มีการจัดหาอุปกรณ์ที่เหมาะสม 

 การประชุมท่ีดี 
  ลักษณะของการประชุมที่ดีและมีประสิทธิภาพ ต้องมีการวางแผนการประชุมแล้วด าเนินการ
ประชุมให้บรรลุเป้าหมาย ด้วยการจัดระเบียบวาระการประชุมที่ดีและเหมาะสม และหลังจากการประชุมเสรจ็
สิ้นแล้ว ต้องมีการติดตามประเมินผลการประชุมนั้นๆ ซึ่งได้มีการประมวลความคิดเห็นของบุคคลต่างอาชีพ             
มีความเห็นพ้องถึงลักษณะของการประชุมที่ดีตรงกันหลายประการ ดังนี้ 
  ๑) มีการตระเตรียมการประชุมอย่างเพรียกพร้อม มีการวางแผนการประชุมไว้ล่วงหน้า             
โดยส่งหนังสือเชิญประชุม พร้อมทั้งระเบียบวาระการประชุมและเอกสารแนะน าการประชุม เมื่อผู้เข้าประชุม
ลงทะเบียนการประชุมจะได้รับความสะดวกจากการลงทะเบียนอย่างรวดเร็ว และมีสิ่งอ านวยความสะดวก
อย่างด ีได้รับเอกสารการประชุมและแผนผังที่นั่งการประชุมที่ก าหนดไว้อย่างชัดเจน 
  ๒) มีระเบียบวาระการประชุมส่งให้ล่วงหน้าในเวลาอันสมควร เพื่อให้ผู้เข้าประชุมได้เตรียม
ข้อมูลมาอภิปราย อันจะท าให้เกิดประโยชน์อย่างเต็มที่ต่อการประชุม 
  ๓) ประธานสรุปประเด็นและตัดบทผู้ที่พูดมากได้อย่างเหมาะสมเพื่อมิให้การประชุมยืดเยื้อ  
มีความกะทัดรัดคุ้มค่ากับเวลาที่ผ่านไป และไม่ให้ผู้ที่อภิปรายเยิ่นเย้อได้ใช้เวลาของการประชุมมากเกินไป            
แต่สนับสนุนให้ที่ประชุมได้อภิปรายความเห็นอย่างกว้างขวาง 



  

  ๔) สถานที่ประชุมต้องเหมาะสม สะดวกสบาย ไม่เล็กจนคับแคบหรืออึดอัดไม่ร้อนหรือเย็น
จนเกินไป เก้าอี้และโต๊ะประชุมต้องสะดวกสบาย 
  ๕) น าเรื่องที่ส าคัญจริงๆ มาสู่การประชุม เรื่องที่ไม่จ าเป็นหรือมีสาระน้อยอาจจะปรึกษากัน
นอกห้องประชุมก็ได้ แม้กระทั่งรายละเอียดในบางประเด็น ประธานที่ประชุมอาจขอให้ผู้เกี่ยวข้องปรึกษากัน
นอกห้องประชุมเพื่อประหยัดเวลาการประชุม 
  ๖) ผู้เข้าประชุมทุกคนมีการอภิปรายกันอย่างกว้างขวาง และในขณะเดียวกันต่างก็รับฟัง
ความคิดเห็นของกันและกันด้วย 
  ๗) มีเหตุผลยอมรับความคิดของเสียงเข้มมาก เมื่อเสียงข้างมากมีมติอย่างใดก็ให้ยอมรับ                
มตินั้น ไม่ถือว่าตนเองไม่เห็นด้วยก็เดินออกจากที่ประชุม หรือตนเองเป็นประธานเมื่อมีมติก็ไม่ยอมรับต าหนิ              
ที่ประชุมว่ามีความเห็นไม่ถูกต้อง เป็นต้น 
  ๘) ผู้เข้าประชุมมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นอย่างทั่วถึงกับผู้เข้าประชุมทุกคนต่างได้แสดง
ความคิดเห็นอย่างเต็มที่และทั่วถึงกัน ไม่มีใครสงวนท่าทีของตนเองตั้งแต่ต้นจนเลิกประชุม 
  ๙) เริ่มประชุมและเลิกประชุมตรงเวลา ไม่ชักช้าเสียเวลา เข้าห้องประชุมก่อนเวลาประชุม            
ไม่น้อยกว่า ๕ นาที เตรียมตัว เตรียมความคิด ส าหรับการประชุมอย่างจริงจัง 
  ๑๐) ผู้เข้าประชุมมีการเตรียมข้อมูลให้แก่ที่ประชุม โดยการค้นคว้าเพิ่มเติมในประเด็นที่มี    
การประชุมมาเป็นอย่างดี 
  ๑๑) ผู้เข้าประชุมเป็นผู้ฟังที่ดีและพูดมีเหตุผล ตั้งใจพูดเพื่อเป็นประโยชน์ต่อที่ประชุม                    
ไม่พูดจาก้าวร้าวดูถูกความเห็นของบุคคลอื่น 
  ๑๒) ได้ข้อสรุปผลการประชุมตามเป้าหมาย ซึ่งผู้เข้าประชุมต่างก็พอใจ แม้ว่าผลการประชุม
ไม่ใช่สิ่งที่ตนเองเสนอก็ตาม และต่างก็รู้สึกว่าผลการประชุมได้มาด้วยการอภิปรายและลงความเห็นอย่างรอบด้าน 
  ๑๓) ผู้เข้าประชุมเข้าใจวัตถุประสงค์ของการประชุม และต่างก็ช่วยให้การประชุมด าเนินไป
ตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ 
  ๑๔) มีบรรยากาศของความร่วมมือและร่วมกันคิดอย่างรอบด้าน ไม่มีใครแสดงอาการ              
เกียจคร้าน เบื่อหน่าย 
  ๑๕) มีความไว้เนื้อเช่ือใจกันในหมู่ผู้ประชุม โดยการอภิปรายอย่างเปิดเผยตรงไปตรงมาและ
เช่ือว่าผู้เข้าประชุมทุกคนเป็นผู้มีเกียรติ น่าเช่ือถือ รวมทั้งไม่แสดงการลบหลู่ ดูหมิ่นที่ประชุม 
  ๑๖) ประธานสามารถกระตุ้นให้สมาชิกแสดงความคิดเห็นอย่างกว้างขวาง และทุกคน
พยายามใช้ความคิดร่วมกันในการหาข้อแก้ปัญหาอย่างจริงจัง 
  ๑๗) มีสปิริตของประชาธิปไตยยอมรับความคิดเห็นและมติเสียงข้างมาก เคารพเสียงข้างน้อย 

๕. อ านาจหน้าท่ีของสภามหาวิทยาลัย ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2547 
 1) ก าหนดนโยบายและอนุมัติ แผนพัฒนาของมหาวิทยาลัยเกี่ยวกับการศึกษา การวิจัย การให้บริการ
ทางวิชาการแก่สังคม การผลิตและส่งเสริมวิทยฐานะครู การทะนุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม การอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ 
 2) ออกกฎ ระเบียบ ประกาศและข้อบังคับของมหาวิทยาลัย และอาจมอบให้ส่วนราชการใด                    
ในมหาวิทยาลัยเป็นผู้ออกกฏ ระเบียบ ประกาศ และข้อบังคับส าหรับส่วนราชการหรือหน่วยงานนั้นเปน็เรือ่งๆ กไ็ด้ 
 3) ก ากับมาตรฐานการศึกษา การประกันคุณภาพการศึกษา การเปิดสอนของมหาวิทยาลัย และ
ติดตามประเมินผลการด าเนินงานของมหาวิทยาลัย 



  

 4) อนุมัติให้ปริญญา ประกาศนียบัตรบัณฑิตช้ันสูง ประกาศนียบัตรบัณฑิต อนุปริญญา และ
ประกาศนียบัตร 
 5) พิจารณาจัดตั้ง การรวมและการยุบเลิกส านักงานวิทยาเขต บัณฑิตวิทยาลัย คณะ วิทยาลัย 
สถาบัน ส านัก ศูนย์ ส่วนราชการหรือหน่วยงานที่เรียก ช่ืออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ รวมทั้งการแบ่ง
ส่วนราชการ หรือหน่วยงานของส่วนราชการดังกล่าว 
 6) อนุมัติการรับสถาบัน ช้ันสูงหรือสถาบันอื่นเข้าสมทบในมหาวิทยาลัยหรือยกเลิกการสมทบ 
 7) พิจารณาให้ความเห็นชอบ หลักสูตรการศึกษาให้สอดคล้องกับมาตรฐานที่คณะกรรมการ           
การอุดมศึกษาก าหนด 
 8) พิจารณาเสนอเรื่อง เพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้า แต่งตั้งและถอดถอนนายกสภามหาวิทยาลัย 
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ อธิการบดี ศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์พิเศษ 
 9) แต่งตั้ งและถอดถอนรองอธิการบดี คณบดี ผู้อ านวยการสถาบัน ผู้อ านวยการส านัก                   
และผู้อ านวยการศูนย์ หัวหน้าส่วนราชการหรือหัวหน้าหน่วยงานที่ เรียกช่ืออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่า 
ศาสตราจารย์เกียรติคุณ รองศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์พิเศษ ผู้ ช่วยศาสตราจารย์ และผู้ ช่วย
ศาสตราจารย์พิเศษ 
 10) แต่งตั้งและถอดถอน ประธานกรรมการและกรรมการส่งเสริมกิจกรรมมหาวิทยาลัย 
 11) อนุมัติงบประมาณราย จ่ายจากเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย 
 12) ออกระเบียบและข้อ บังคับต่างๆ เกี่ยวกับการบริหารการเงิน การจัดหารายได้และผลประโยชน์
จากทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยทั้งนี้ โดยไม่ขัดหรือแย้งกับกฎหมายหรือมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง 
 13) พิจารณาด าเนินการ เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัยตามกฎหมายว่าดว้ย ระเบยีบ
ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา และตามที่คณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
มอบหมาย 
 14) แต่งตั้งคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ หรือบุคคลหนึ่งบุคคลใดเพื่อพิจารณาและเสนอ
ความเห็นในเรื่องหนึ่งเรื่องใด หรือ มอบหมายให้ปฏิบัติการ อย่างหนึ่งอย่างใดอันอยู่ในอ านาจหน้าที่ของ            
สภามหาวิทยาลัย 
 15) พิจารณาและให้ความเห็น ชอบในเรื่องที่เกี่ยวกับกิจการของมหาวิทยาลัยตามที่อธิการบดีหรือ
สภาวิชาการ เสนอ และอาจมอบหมายให้อธิการบดีหรือสภา วิชาการปฏิบัติการอย่างหนึ่งอย่างใด               
อันอยู่ในอ านาจหน้าที่ของสภามหาวิทยาลัยได้ 
 16) ส่งเสริม สนับสนุนและแสวงหาวิธีการเพื่อพัฒนาความก้าวหน้าของมหาวิทยาลัย ตลอดจนการ
ปฏิบัติภารกิจร่วมกันกับสถาบันอื่น 
 17) ปฏิบัติหน้าที่อื่น เกี่ยวกับกิจการของมหาวิทยาลัยที่มิได้ระบุให้เป็นหน้าที่ของผู้ใดโดยเฉพาะ 

 
 
 
 
 
 
 
 



  

๖. องค์ประกอบของสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

ล าดับท่ี องค์ประกอบของกรรมการสภามหาวิทยาลยั การด าเนินการ จ านวน 
(คน) 

1 นายกสภามหาวิทยาลัย โปรดเกล้าฯ แต่งตัง้ 1 
2 กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒ ิ โปรดเกล้าฯ แต่งตัง้จากบุคคลภายนอก 

มหาวิทยาลัยให้สภามหาวิทยาลัยเลอืกกรรมการ
สภามหาวิทยาลัยผูท้รงคุณวุฒิคนหนึ่งเป็นอปุนายก
สภามหาวิทยาลัย ท าหน้าที่แทนนายกสภา
มหาวิทยาลัย เมื่อนายกสภามหาวิทยาลัย              
ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ หรือเมื่อไมม่ีผู้ด ารง
ต าแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัย 

๑๑ 

 กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยต าแหนง่ 
ประกอบด้วย 
     - อธิการบดี 
     - ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ 
     - ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการ
มหาวิทยาลัย 

 3 

 กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้แทนผูบ้รหิาร เลือกจากผู้ด ารงต าแหน่งรองอธิการบด ี
           ผู้ด ารงต าแหน่งคณบดี / วิทยาลัย 
           ผู้ด ารงต าแหน่งผูอ้ านวยการส านัก 
สถาบัน              

2 
1 
1 

 กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้แทนคณาจารย ์ เลือกจากคณาจารย์ประจ าของแต่ละคณะ 4 คณะ 4 
 เลขานุการสภามหาวิทยาลัย อธิการบดเีลือกจากผู้ด ารงต าแหน่งรองอธิการบด ี 1 
 ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย  ๒ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

ส่วนท่ี ๓ 
แนวทางปฏิบัติและขั้นตอนการประชุมสภามหาวิทยาลัย 

 
 ส านักงานสภามหาวิทยาลัย ได้สรุปแนวปฏิบัติในการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา ซึ่งมีขั้นตอนการจัดประชุมสภามหาวิทยาลัย สามารถแบ่งออกเป็น 3 ข้ันตอน คือ 
 1) การวางแผนและการเตรียมการก่อนการประชุมสภามหาวิทยาลัย 
 2) การด าเนินการประชุมหรือขณะประชุมสภามหาวิทยาลัย 
 3) หลังการประชุมสภามหาวิทยาลัย 
 โดยการด าเนินงานในแต่ละข้ันตอนจะมีรายละเอียดของการด าเนินงาน ส านักงานสภามหาวิทยาลัย             
จึงได้น าแนวปฏิบัติในการประชุมสภามหาวิทยาลัยดังกล่าว มาอธิบายแจกแจงรายละเอียดข้ันตอนการด าเนินการ
จัดประชุม ดังนี้ 
 

1. การวางแผนและการเตรยีมการก่อนการประชุม 
ขั้นตอนหลัก ขั้นตอนย่อย ผู้รับผิดชอบ เอกสาร/

แบบฟอร์ม 
ข้อเสนอแนะ ระยะเวลา

ด าเนินการ 
 
 
 
 
 
 
 
1. การวางแผน
และการ
เตรียมการก่อน
การประชุม 
 

1.1 หารือกบั
ประธานเพือ่ก าหนด
สถานที่ในการประชุม 

ประธานและ
เลขานุการ 

ก าหนดการ
ประชุมสภา
มหาวิทยาลัย 

- สอบถามประธาน
เรื่องก าหนดการ
ประชุมครั้งต่อไป 

ล่วงหน้า 1 ป ี

 
 
 
 
1.2 ประสานงาน/
ตรวจสอบเวลาผูเ้ข้า
ประชุมเบื้องต้น 

 
 
 
 
ฝ่ายเลขานุการ 

 
 
 
 
รายช่ือ/เบอร์
โทรศัพท์ของ
กรรมการสภา
มหาวิทยาลัย
และผูเ้ข้าร่วม
การประชุม 

- กรณีนายกสภา
มหาวิทยาลัย 
อธิการบด ี                
ให้ตรวจสอบเวลาจาก
ปฏิทินการปฏิบัติงาน
และยืนยันการ
ตรวจสอบเพิ่มเตมิจาก
เลขานุการ/
ผู้รบัผิดชอบเพื่อนัด
หมายในการจัด
ประชุมต่อไป 

 
 
 
 

ก่อนการประชุม 
3 สัปดาห ์

- กรณีกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยและ
ผู้เข้าร่วมประชุม              
คนอื่นๆ ให้ตรวจสอบ
เวลาโดยการโทร
สอบถาม, e-mail, 
จดหมายเชิญ         
เพื่อยืนยันการเข้าร่วม
ประชุม 



  

 

 

 

1. การวางแผนและการเตรยีมการก่อนการประชุม (ต่อ) 
ขั้นตอนหลัก ขั้นตอนย่อย ผู้รับผิดชอบ เอกสาร/

แบบฟอร์ม 
ข้อเสนอแนะ ระยะเวลา

ด าเนินการ 
 
 
 
 
 
 
 
1. การวางแผน
และการ
เตรียมการก่อน
การประชุม 
(ต่อ) 
 

   - จากการตรวจสอบ
เวลาจะตอ้งเป็น              
วันและเวลาที่
ผู้บริหารสะดวก  
และกรรมการคน
อื่นๆ สะดวก ไม่ต่ า
กว่า 80 % 

 

1.3 จองห้องประชุม, 
ขออนุมัติเงิน
ค่าอาหารกลางวัน 
อาหารว่างและ
เครื่องดืม่ และขอ
ความอนุเคราะห์
สถานที่จอดรถ 

ฝ่ายเลขานุการ 1) บันทึก
ข้อความ              
ขอใช้ห้อง
ประชุม และ
อนุมัติเงิน
ค่าอาหาร
กลางวัน อาหาร
ว่างและ
เครื่องดืม่ 
2) บันทึก
ข้อความขอ
ความอนุเคราะห์
สถานที่จอดรถ 

1) จ านวนผู้เข้าร่วม
ประชุม  
2) จ านวนอาหาร
กลางวัน อาหารว่าง 
และเครือ่งดื่ม โดย
ยืนยันจ านวน
ผู้เข้าร่วมการประชุม
กับงานสวัสดิการ 
3) จ านวนรถที่จอด
หน้าอาคาร 6             
โดยยืนยันจ านวนกับ
กองอาคารสถานที่
และสิง่แวดล้อม 

ล่วงหน้า 1 สปัดาห ์

1.4 ด าเนินการจัดท า
หนังสือเชิญประชุม 
 
 
 
 
 
 
 
 

ฝ่ายเลขานุการ หนังสือเชิญ
ประชุม 
 
 
 
 
 
 
 
 

- เมื่อก าหนดวัน 
เวลาการประชุมเป็น
ที่เรียบรอ้ยแล้ว 
ด าเนินการจัดท า
หนังสือเชิญ
คณะกรรมการและ
ผู้เข้าร่วมการประชุม 
(ก่อนการประชุม 
อย่างน้อย ๑ 
สัปดาห)์ 

ยืนยันการประชุม
ก่อนการประชุม          

๑ สัปดาห ์
 
 
 
 

 



  

1. การวางแผนและการเตรยีมการก่อนการประชุม (ต่อ) 
ขั้นตอนหลัก ขั้นตอนย่อย ผู้รับผิดชอบ เอกสาร/

แบบฟอร์ม 
ข้อเสนอแนะ ระยะเวลา

ด าเนินการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. การวางแผน
และการ
เตรียมการก่อน
การประชุม 
(ต่อ) 
 

๑.๕ ด าเนินการจัดท า
หนังสือขออนุญาตใช้
รถยนต์ราชการ 

ฝ่ายเลขานุการ หนังสือขอ
อนุญาตใช้
รถยนต์ราชการ 

- เมื่อก าหนดวัน 
เวลาการประชุมเป็น
ที่เรียบรอ้ยแล้ว 
ด าเนินการจัดท า
หนังสือขออนุญาต 
ใช้รถยนต์ราชการ
เพื่อรบั – ส่ง
คณะกรรมการสภา
มหาวิทยาลัย                
ในวันประชุม 

ล่วงหน้า 1 สปัดาห ์
 

1.๖ ด าเนินการยืม
เงินทดรองจ่ายใน
ระบบ ERP 

ฝ่ายเลขานุการ แบบฟอร์มการ
ยืมเงินทดรอง
จ่าย 

- ค านวณอัตราการ
จ่ายค่าตอบแทนและ
ค่าอาหารกลางวัน
อาหารว่าง และ
เครื่องดืม่ ให้พอดีกบั
จ านวน
คณะกรรมการ 

ก่อนการประชุม 
อย่างน้อย 3 วัน 

๑.๗ ด าเนินการจัดท า
หนังสือลงทะเบียน
การประชุมและ
หลักฐานการจ่ายเงิน
อื่นๆ (แบบ กจ.9) 

ฝ่ายเลขานุการ หนังสือ
ลงทะเบียนการ
ประชุมและ
หลักฐานการ
จ่ายเงินอื่นๆ 
(แบบ กจ.9) 

- ตรวจสอบการ
เซ็นช่ือของผู้เข้าร่วม
การประชุมให้ถ่ีถ้วน 
เพื่อน าเอกสาร
ดังกล่าวไป
ด าเนินการเบิกจ่าย
ค่าอาหารว่างและ
เครื่องดืม่ภายหลงั
การประชุม 

ก่อนการประชุม            
1 วัน 

๑.๘ สอบถาม หารือ
ประธาน อธิการบดี 
เพื่อก าหนดวาระ             
การประชุม 

ฝ่ายเลขานุการ  - ต้องมีเนื้อหา
ครบถ้วนทุกวาระ             
ในกรณีที่มเีอกสาร
ประกอบการประชุม
(นอกเล่ม) ต้อง
รวบรวมกอ่นการ
ประชุมอย่างน้อย              
๗ วัน เพื่อน าส่ง
ไปรษณีย์ให้แก ่

ก่อนการประชุม
อย่างน้อย ๑ 

สัปดาห ์



  

 

 

1. การวางแผนและการเตรยีมการก่อนการประชุม (ต่อ) 
ขั้นตอนหลัก ขั้นตอนย่อย ผู้รับผิดชอบ เอกสาร/

แบบฟอร์ม 
ข้อเสนอแนะ ระยะเวลา

ด าเนินการ 
    คณะกรรมการได้

ศึกษาข้อมูลและ
รายละเอียดก่อนการ
ประชุม 

 

 
 
 
 
 
1. การวางแผน
และการ
เตรียมการก่อน
การประชุม 
(ต่อ) 

1.9 รวบรวมเนื้อหา
ตามวาระและเอกสาร
ประกอบการประชุม
ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง  

ฝ่ายเลขานุการ  - ในกรณีที่เป็นข้อมลู
จะต้องตรวจสอบ
ความถูกต้องของ
เนื้อหาและข้อมลู 
เมื่อรวบรวมเสร็จแล้ว 
ให้ประธาน 
อธิการบดี หรือ
เลขานุการตรวจสอบ
ก่อนการท าเล่ม 
ประชุม 

ก่อนการประชุม
อย่างน้อย 2 

สัปดาห ์

1.10 ด าเนินการ
จัดท าเล่มประชุมและ
น าส่ง 
ไปรษณีย์ให้แก่
คณะกรรมการ 

ฝ่ายเลขานุการ เล่มการประชุม - ตรวจสอบวาระการ
ประชุมและจ านวน
หน้าให้ครบถ้วน  

ก่อนการประชุม            
1 สัปดาห ์

2. การด าเนินการประชุมหรือขณะประชุม 
 
 
 
 
 
 
2. การ
ด าเนินการ
ประชุมหรือ
ขณะประชุม 

2.1 การเตรียมความ
พร้อมก่อนการ
ประชุม เช่น ห้อง
ประชุม อปุกรณ์สื่อ
โสตทัศนูปกรณ์            
การติดตั้งเครื่อง
คอมพิวเตอร์ ป้ายช่ือ 
เทปบันทึกการ
ประชุม เอกสาร
ประกอบการประชุม 
อาหารและเครื่องดืม่ 

ฝ่ายเลขานุการ  - เตรียมความพร้อม
ก่อนการประชุมไม่ต่ า
กว่า 1 – 2 ช่ัวโมง 

เตรียมการกอ่นการ
ประชุม  

- เปิดเครื่องฉายภาพ 
ติดตั้งเครื่อง
คอมพิวเตอรเ์พื่อใช้
ประกอบการน าเสนอ
วาระการประชุม 
- ทดสอบอุปกรณ์สื่อ 
โสตทัศนูปกรณ์ต่างๆ 
ว่าสามารถใช้งานได้
ปกติหรือไม ่



  

2. การด าเนินการประชุมหรือขณะประชุม (ต่อ) 
ขั้นตอนหลัก ขั้นตอนย่อย ผู้รับผิดชอบ เอกสาร/

แบบฟอร์ม 
ข้อเสนอแนะ ระยะเวลา

ด าเนินการ 
 
 
 

2. การ
ด าเนินการ
ประชุมหรือ
ขณะประชุม 

(ต่อ) 

2.2 บันทึกการ
ประชุม 

ฝ่ายเลขานุการ บันทึกการ
ประชุม 

- ในบางกรณีที่
ประธานแจง้ว่าอาจมี
การบันทึกเสียง             
การประชุมใหเ้ตรียม
เครื่องบันทกึเสียง
ด้วย / กรณีมีการ
ประชุมลับประธาน
จะไม่อนุญาตให้
บันทึกเสียง 

ระหว่างการประชุม 

2.3 สรปุมติการ
ประชุม 

ประธาน  สรปุมติการประชุม
แต่ละวาระ 

ระหว่างการประชุม 

3. หลังการประชุม 
ขั้นตอนหลัก ขั้นตอนย่อย ผู้รับผิดชอบ เอกสาร/

แบบฟอร์ม 
ข้อเสนอแนะ ระยะเวลา

ด าเนินการ 
 
 
 
 
 
 
 
3. การจัดท า
รายงานการ
ประชุม 

3.1 จัดท ามติย่อและ
เผยแพร่ไปยัง
หน่วยงานต่างๆ 
ภายในมหาวิทยาลัย 

ฝ่ายเลขานุการ มติย่อการ
ประชุมสภา 
มหาวิทยาลัย 

 หลงัการประชุม             
3 วัน 

3.2 ส่งให้
คณะกรรมการสภา
มหาวิทยาลัย
ตรวจสอบมตกิาร
ประชุม 

ฝ่ายเลขานุการ มติย่อการ
ประชุมสภา 
มหาวิทยาลัย 

- เมื่อกรรมการสภา
มหาวิทยาลัย
ตรวจสอบเรียบร้อย
แล้วต้องลงนาม
รับรองการแก้ไข 

หลงัการประชุม             
1 สัปดาห ์

3.3 ถอดเทป 
การประชุมเพื่อจัดท า
รายงานการประชุม 

ฝ่ายเลขานุการ รายงานการ
ประชุม 

 ภายใน 15 วัน
หลงัจากวันประชุม 

3.4 ปรับแก้ไข
รายงานการประชุม
ตามที่คณะกรรมการ
หรือเลขานุการแก้ไข
เพื่อใหท้ี่ประชุม
รับรองรายงาน            
การประชุมครัง้ถัดไป 

ฝ่ายเลขานุการ รายงานการ
ประชุม 

 ก่อนการประชุม
อย่างน้อย             
1 สัปดาห ์

 



  

3. หลังการประชุมสภามหาวิทยาลัย (ต่อ) 
ขั้นตอนหลัก ขั้นตอนย่อย ผู้รับผิดชอบ เอกสาร/

แบบฟอร์ม 
ข้อเสนอแนะ ระยะเวลา

ด าเนินการ 
 
 
 
 
3. การจัดท า
รายงานการ
ประชุม (ต่อ) 
 

3.5 เผยแพร่มติย่อ
การประชุมสภา
มหาวิทยาลัย                 
ใน website 

ฝ่ายเลขานุการ มติย่อการ
ประชุมสภา
มหาวิทยาลัย 

 หลงัการประชุม             
1 สัปดาห ์

3.6 เผยแพร่รายงาน
การประชุมสภา
มหาวิทยาลัย 
หลงัจากที่ได้รับ           
การรบัรองรายงาน
การประชุมจาก
คณะกรรมการ
เรียบร้อยแล้ว                
ใน website 

ฝ่ายเลขานุการ รายงานการ
ประชุมสภา
มหาวิทยาลัย 

 หลงัการประชุม             
1 สัปดาห ์

4) การท าเรื่อง
เบิกจ่าย
ค่าตอบแทน 
ค่าอาหาร
กลางวัน 
อาหารว่างและ
เครื่องดื่ม 

4.1 ด าเนินการจัดท า
หนังสือเบิกจ่ายใน
ระบบ ERP 

ฝ่ายเลขานุการ แบบฟอร์ม
อนุมัติเบกิจ่าย 

หากมเีงินสดเหลือ
จ่ายให้น าคืนกองคลัง 
ภายใน 15 วัน 
หลงัจากการประชุม 
และด าเนินการ
เบิกจ่าย ภายใน             
30 วัน 

ภายใน 30 วัน 
หลงัจากการประชุม 

  
 
 
  
 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

ข้อบังคับสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
ว่าด้วยการประชุมสภามหาวิทยาลยั พ.ศ.2547 

----------------------------------------- 
 โดยที่เป็นการสมควรออกข้อบังคับ ว่าด้วยการประชุมสภามหาวิทยาลัย 
 อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 18 (2) และมาตรา 19 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
พ.ศ.2547 สภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา จึงออกข้อบังคับไว้ดังต่อไปนี้ 
 ข้อ 1 ข้อบังคับนี้เรียกว่า “ข้อบังคับสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ว่าด้วย                  
การประชุมสภามหาวิทยาลัย พ.ศ.2547” 
 ข้อ 2 ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป 
 ข้อ 3 ในข้อบังคับนี้ 
  “มหาวิทยาลัย”  หมายถึง  มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
  “สภามหาวิทยาลัย”  หมายถึง  สภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
  “กรรมการ”  หมายถึง  กรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
 ข้อ 4 ให้นายกสภามหาวิทยาลัยเป็นผู้รักษาการตามข้อบังคับนี้ และมีอ านาจออกระเบียบ ประกาศ 
หรือค าสั่ง เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติตามข้อบังคับนี้ 
 ในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามข้อบังคับนี้ ให้นายกสภามหาวิทยาลัยมีอ านาจตีความ            
และวินิจฉัย  

หมวด 1 
อ านาจหน้าท่ีของนายก อุปนายก และเลขานุการสภามหาวิทยาลยั 

------------------------------------------  
 ข้อ 5 นายกสภามหาวิทยาลัย มีอ านาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 
  (1) เป็นประธานในการประชุมสภามหาวิทยาลัย 
  (2) ควบคุมและด าเนินการประชุมสภามหาวิทยาลัย 
  (3) งดการประชุมปกติ หรือเรียกประชุมเป็นพิเศษเมื่อมีเหตุอันควร 
  (4) อ านาจหน้าที่อื่นตามที่ก าหนดไว้ในข้อบังคับนี้ 
 ข้อ 6 อุปนายกสภามหาวิทยาลัย มีหน้าที่ช่วยนายกสภามหาวิทยาลัยด าเนินการประชุม หรือปฏิบัติ
อื่นใดตามที่นายกสภามหาวิทยาลัยมอบหมาย 
 ถ้านายกสภามหาวิทยาลัยไม่มาประชุมหรือไม่อยู่ในที่ประชุม ให้อุปนายกสภามหาวิทยาลัยท าหน้าที่
เป็นประธานแทน 
 ข้อ 7 เลขานุการสภามหาวิทยาลัย มีอ านาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 
  (1) นัดประชุมสภามหาวิทยาลัย ตามมติสภามหาวิทยาลัย หรือค าสั่งของนายกสภา
มหาวิทยาลัย 
  (2) จัดท ารายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย 
  (3) แจ้งมติสภามหาวิทยาลัยไปยังผู้ที่เกี่ยวข้อง 
  (4) รับผิดชอบสรรพเอกสารของการประชุมสภามหาวิทยาลัย 
  (5) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่นายกสภามหาวิทยาลัย หรือสภามหาวิทยาลัยมอบหมาย 
  (6) อ านาจและหน้าที่อื่นตามที่ก าหนดไว้ในข้อบังคับนี้ 
 



  

หมวด 2 
การประชุม 

----------------------------------------  
 ข้อ 8 การประชุมให้มีตามก าหนดที่สภามหาวิทยาลัยได้มีมติไว้ ในกรณีที่มีความจ าเป็นเร่งด่วน             
ถ้าประธานเห็นสมควรเรียกประชุมเป็นพิเศษให้เรียกประชุมได้ 
 ข้อ 9 ถ้ากรรมการตั้งแต่หนึ่งในสี่ของจ านวนกรรมการทั้งหมด ร้องขอให้สภามหาวิทยาลัยประชุม            
เพื่อกิจการอย่างใดอย่างหนึ่ง ให้เรียกประชุมสภามหาวิทยาลัยภายในเจ็ดวันนับตั้งแต่วันที่ได้รับค าร้องขอ 
 ข้อ 10 การเรียกประชุมต้องท าเป็นหนังสือ พร้อมด้วยระเบียบวาระการประชุมและเอกสาร           
ที่เกี่ยวข้อง การเรียกประชุมต้องก าหนดล่วงหน้าไม่น้อยกว่าเจ็ดวัน เว้นแต่มีความจ าเป็นเร่งด่วนประธาน           
อาจเรียกประชุมเร็วกว่าน้ัน โดยไม่ต้องท าเป็นหนังสือก็ได้ 
 ข้อ 11 ในการประชุมต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนกรรมการทั้งหมด 
ในขณะนั้น จึงจะเป็นองค์ประชุม 
 ข้อ 12 เมื่อไม่มีผู้ปฏิบัติหน้าที่ประธาน ให้กรรมการที่มีอายุสูงสุดที่มาท าหน้าที่เป็นประธานช่ัวคราว 
เพื่อให้ที่ประชุมเลือกกรรมการผู้หนึ่งผู้ใดเป็นประธาน 
 ข้อ 13 การจัดวาระการประชุมให้เป็นไปตามที่ประธาน หรือเลขานุการแล้วแต่กรณีเป็นผู้ก าหนด 
การจัดวาระการประชุมให้จัดระเบียบดังนี้ 
  (1) เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
  (2) เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
  (3) เรื่องสืบเนื่อง 
  (4) เรื่องเสนอเพื่อทราบ 
  (5) เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
  (6) เรื่องอื่นๆ ถ้ามี 
 ในกรณีที่ประธาน หรือกรรมการเห็นว่าเรื่องใดเรื่องหนึ่งเป็นเรื่องเร่งด่วนจะน ามาพิจารณาก่อนก็ได้ 
 ข้อ 14 เรื่องที่จะน าเสนอเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุมต้องเสนอเป็นการล่วงหน้าก่อนก าหนด            
การประชุมอย่างน้อยสิบวัน และให้เลขานุการโดยความเห็นชอบของประธานพิจารณาเรื่องที่น าเสนอเป็น          
ลายลักษณ์อักษร 
 หน่วยงานหรือผู้มีสิทธิน าเสนอเรื่องเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุม ได้แก่ 
  (1) ประธาน 
  (2) กรรมการ 
  (3) ประธานสภาวิชาการ 
  (4) ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ 
  (5) ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 
  (6) อธิการบด ี
 ในกรณีเร่งด่วน กรรมการสภามหาวิทยาลัย อาจน าเรื่องเสนอที่ประชุมในวันประชุมก็ได้ 
 ข้อ 15 ให้มีการลงลายมือช่ือกรรมการ หรือผู้เข้าประชุมทุกคน 
 ข้อ 16 ในการประชุม ให้ที่ประชุมพิจารณาเฉพาะเรื่องที่มีอยู่ในระเบียบวาระการประชุม และต้อง
ด าเนินการพิจารณาตามล าดับระเบียบวาระการประชุมที่จัดไว้ เว้นแต่ที่ประชุมจะได้มีมติเห็นอย่างอื่น 



  

 ข้อ 17 กรรมการอยู่ในการประชุมขณะมีการอภิปรายและลงมติในการแต่งตั้ง ถอดถอน ลงโทษ
บุคคล ซึ่งตนเองมีส่วนเกี่ยวข้องอยู่มิได้ เว้นแต่ที่ประชุมจะมีมติอนุญาตให้อยู่ในที่ประชุม เพื่อช้ีแจงข้อเท็จจริง
อันจะท าความกระจ่างในเรื่องนั้น 
 ข้อ 18 ประธานมีอ านาจปรึกษาที่ประชุมในปัญหาใดๆ สั่งพักการประชุม เลื่อนการประชุม หรือเลิก
การประชุมได้ตามสมควร 
 ข้อ 19 กรรมการมีสิทธิขอแก้ไขเพิ่มเติมรายงานการประชุมให้ตรงตามที่ได้กล่าวไว้ในการประชุมได้ 
การจะให้แก้ไขได้หรือไม่นั้น สุดแล้วแต่มติของที่ประชุมจะพิจารณาวินิจฉัยช้ีขาด 
 ข้อ 20 เมื่อสภามหาวิทยาลัยมีมติรับรองรายงานการประชุมครั้งใดแล้ว ให้ประธานลงลายมือช่ือไว้
เป็นหลักฐาน 
 รายงานการประชุมที่ยังมิได้รับรอง เพราะเหตุที่วาระการด ารงต าแหน่งของประธานสิ้นสุดลงตาม
วาระให้เลขานุการบันทึกเหตุน้ันไว้ และให้เลขานุการเป็นผู้รับรองความถูกต้องของรายงานการประชุมนั้น 
 ข้อ 21 ในการประชุม ถ้ากรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนกรรมการที่มาประชุมมีมติให้ประชุม
ลับก็ให้ประชุมลับ 
 ในการประชุมลับผู้ที่อยู่ในที่ประชุม หรือ ณ ที่ใดในระยะที่อาจฟังการประชุมได้ ได้แก่ กรรมการผู้ที่
ต้องปฏิบัติหน้าที่ในที่ประชุม และผู้ได้รับอนุญาตจากประธานเท่านั้น 
 ข้อ 22 สภามหาวิทยาลัยอาจมีมติให้จดรายงานการประชุมลับครั้งใดทั้งหมด หรือแค่บางส่วนก็ได้  
แต่ให้มีบันทึกพฤติการณ์ไว้ 
 ข้อ 23 การเปิดเผยรายงานการประชุมลับ ให้เป็นตามมติของสภามหาวิทยาลัย 
 ข้อ 24 ให้ประธานและหรือเลขานุการเป็นผู้แถลงข่าวและเผยแพร่มติที่ประชุม 
 ข้อ 25 ให้เลขานุการจัดพิมพ์รายงานการประชุม เว้นแต่รายงานการประชุมอันที่ได้มีมติของ           
สภามหาวิทยาลัยมิให้เปิดเผยและข้อความที่ห้ามโฆษณา 
 ข้อ 26 การแจกและเผยแพร่เอกสารและข้อความใดๆ ต้องได้รับอนุญาตจากประธานในที่ประชุมก่อน
จึงด าเนินการได้ 

หมวด 3 
การลงมต ิ

--------------------------------- 
 ข้อ 27 การลงมติให้ถือเสียงข้างมาก เว้นแต่จะมีข้อบังคับบัญญัติเป็นอย่างอื่น 
 กรรมการคนหนึ่งให้มีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน ถ้าในการลงมตินั้นมีคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธาน
ในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มข้ึนอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงช้ีขาด การออกเสียงช้ีขาดจะต้องให้เหตุผลประกอบด้วย 
 ข้อ 28 กรรมการที่อยู่ในที่ประชุมเท่านั้นที่มีสิทธิออกเสียง 
 ข้อ 29 การออกเสียงลงคะแนนให้กระท าโดยเปิดเผย เว้นแต่เมื่อที่ประชุมมีมติให้ลงคะแนนลับ                  
วิธีลงคะแนนโดยเปิดเผยหรือโดยลับ ให้ประธานเป็นผู้ก าหนดตามความเห็นชอบของที่ประชุม 
 ข้อ 30 เมื่อได้คะแนนเสียงเสร็จแล้ว ให้ประธานประกาศมติต่อที่ประชุมทันที ถ้าเรื่องใดมีกฎหมาย 
ข้อบังคับ หรือระเบียบเฉพาะเรื่องนั้น ก าหนดไว้ว่ามติจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงถึงจ านวนใด                 
ก็ให้ประกาศด้วยว่าคะแนนเสียงข้างมากถึงจ านวนที่ก าหนดไว้นั้นหรือไม่ 
 ข้อ 31 ในการนับคะแนนเสียงครั้งใด ถ้ากรรมการร้องขอหรือที่ประชุมมีมติให้มีการนับคะแนนเสียง
ใหม่ ก็ให้มีการนับคะแนนเสียงใหม่ได้อีกหนึ่งครั้ง 



  

 ข้อ 32 มติใดไม่มีผู้คัดค้านให้ประธานถามที่ประชุมว่ามีผู้เห็นเป็นอย่างอื่นหรือไม่ เมื่อไม่มีผู้เห็น             
เป็นอย่างอื่นให้ถือว่าที่ประชุมเห็นชอบด้วยกับมตินั้น 
 ข้อ 33 เรื่องที่สภามหาวิทยาลัยมีมติที่ประชุมแล้ว ให้เลขานุการโดยความเห็นชอบของที่ประชุมแจ้ง
ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบภายในเจ็ดวันนับแต่วันประชุม โดยมิต้องรอการรับรองรายงานการประชุม ยกเว้นเรือ่งทีม่ี
มติโดยมีเงื่อนไขของเวลาส าหรับข้อปฏิบัติ 

หมวด 4 
บทเบ็ดเตล็ด 

----------------------------------- 
 ข้อ 34 ในการรับรองรายงานการประชุม และการอนุมัติให้ปริญญา ประกาศนียบัตรบัณฑิตช้ันสูง 
ประกาศนียบัตรบัณฑิต อนุปริญญา และประกาศนียบัตร ตามมาตรา 18(4) แห่งพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2547 นายกสภามหาวิทยาลัยอาจเรียกประชุมสภามหาวิทยาลัย และให้กรรมการ
ออกเสียงลงมติโดยกรรมการไม่ต้องมาประชุมพร้อมกันตามวัน เวลา และสถานที่ที่ก าหนดก็ได้ แต่ต้องแจ้งผล
การประชุมนั้นให้สภามหาวิทยาลัยทราบในการประชุมครั้งต่อไป 
 ข้อ 35 ในกรณีที่มีเหตุผลความจ าเป็นเฉพาะการประชุมพิจารณาเรื่องใด สภามหาวิทยาลัยอาจมีมติ
ให้งดใช้ข้อบังคับนี้ข้อหนึ่งข้อใดในการประชุมพิจารณาเรื่องนั้นก็ได้ 
 ข้อ 36 การประชุมคณะกรรมการใดๆ ของมหาวิทยาลัยให้ใช้ระเบียบนี้โดยอนุโลม 
 

ประกาศ ณ วันที่  26  กรกฎาคม  พ.ศ.2547 

     พรชัย  มาตังคสมบัติ 

(รองศาสตราจารย์พรชัย  มาตังคสมบัติ) 
นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเดจ็เดจ็เจ้าพระยา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

สรุปแนวทางปฏิบัติและขั้นตอนการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

 ส านักงานสภามหาวิทยาลัย ได้สรุปแนวปฏิบัติในการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา ซึ่งมีขั้นตอนการจัดประชุมสภามหาวิทยาลัย สามารถแบ่งออกเป็น 3 ข้ันตอน คือ 
  1) การวางแผนและการเตรียมการก่อนการประชุมสภามหาวิทยาลัย 
  2) การด าเนินการประชุมหรือขณะประชุมสภามหาวิทยาลัย 
  3) หลังการประชุมสภามหาวิทยาลัย 
 โดยการด าเนินงานในแต่ละข้ันตอนจะมีรายละเอียดของการด าเนินงาน ส านักงานสภามหาวิทยาลัย             
จึงได้น าแนวปฏิบัติในการประชุมสภามหาวิทยาลัยดังกล่าว มาอธิบายแจกแจงรายละเอียดข้ันตอนการด าเนินการ
จัดประชุม ดังนี้ 
 1) การวางแผนและการเตรียมการก่อนการประชุมสภามหาวิทยาลัย 
  ๑.๑) คณะ หน่วยงาน และคณะกรรมการชุดต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัย ส่งวาระการประชุม
ตามระยะเวลาที่ส านักงานสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาก าหนดไว้ในปฏิทินการประชุมสภา
มหาวิทยาลัย ทุกวันพุธที่ ๓ ของเดือน (ก่อนการประชุมสภามหาวิทยาลัย ๒ สัปดาห์)  

  * กรณีไม่สามารถน าเสนอวาระได้ตามก าหนดและเป็นเรื่องเร่งด่วนจ าเป็นท่ีจะต้อง
น าเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาให้ท าบันทึกชี้แจงเหตุผลความจ าเป็น ส่งที่เลขานุการสภามหาวิทยาลัย
พิจารณาและนะเสนอนายกสภามหาวิทยาลัยพิจารณาสั่งการต่อไป 

  ทั้งนี้ เพื่อมิให้มีวาระนอกเล่มเพิ่มเติมในที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย หรือมีน้อยที่สุด 

  ๑.๒) วาระที่น าเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต้องผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุม
คณะกรรมการอ านวยการมหาวิทยาลัย คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย  คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย              
รองอธิการบดี และผู้ช่วยอธิการบดี คณะกรรมการด้านกฎหมายของสภามหาวิทยาลัย สภาวิชาการ หรือ
คณะกรรมการชุดต่างๆ ตามที่ก าหนด ให้เรียบร้อย มีข้อสรุป ข้อยุติแล้วเท่านั้น จึงจะน าเสนอที่ประชุมสภา
มหาวิทยาลัยพิจารณา 

  * กรณีท่ีประชุมคณะกรรมการอ านวยการมหาวิทยาลัย คณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัย คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย รองอธิการบดี และผู้ช่วยอธิการบดี คณะกรรมการด้านกฎหมาย
ของสภามหาวิทยาลัย สภาวิชาการ หรือคณะกรรมการชุดต่างๆ มีมติเห็นชอบร่วมกันแล้ว แต่มีผู้เห็นต่าง 
และต้องการจะอภิปรายในท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัยให้ด าเนินการ ดังน้ี 

   -  ให้เสนอประเด็นที่เห็นต่างและต้องการจะอภิปรายเป็นญัตติ พร้อมเหตุผล ข้อมูล
ประกอบที่ชัดเจนต่อนายกสภามหาวิทยาลัย 
   -   นายกสภามหาวิทยาลัยพิจารณา 
   -  กรณีอนุญาตในวันประชุมสภามหาวิทยาลัย อภิปรายตามประเด็นที่ได้รับอนุญาตนั้น   
  ๑.๓) ในการพิจารณาเรื่องที่จะน าเสนอสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยควรพิจารณาร่วมกัน
ให้รอบคอบว่าเป็นอ านาจหน้าที่ของสภามหาวิทยาลัย หรือผู้บริหารมหาวิทยาลัย หากเป็นอ านาจหน้าที่ของ
ฝ่ายบริหารก็พิจารณาตัดสินในที่ประชุมผู้บริหาร หากเป็นอ านาจหน้าที่ของสภามหาวิทยาลัย ก็ควรพิจารณา
ว่าเป็นอ านาจหน้าที่ตามข้อใด เพื่อให้การด าเนินงานมีความชัดเจนไม่ก้าวก่ายกัน 



  

  ๑.๔) ข้อมูล เอกสารประกอบการประชุมสภามหาวิทยาลัย คณะ หน่วยงาน รวมถึงคณะกรรมการ
ชุดต่างๆ จะต้องจัดท าข้อมูลเอกสารประกอบการพิจารณาให้ครบถ้วน ชัดเจน กระชับ เข้าใจง่าย 
   -   กรณีเป็นหลักสูตร ควรจัดท าเอกสารเป็นแผ่น CD เพื่อประกอบการพิจารณา 
   -   วาระที่มีข้อมูลจ านวนมาก ให้จัดท าเป็นบทสรุปด้วย 
   -   การเสนองบประมาณ ควรมีข้อมูลเชิงวิเคราะห์เปรียบเทียบ เป็นต้น 
  ทั้งนี้ ให้ที่ประชุมคณะกรรมการอ านวยการมหาวิทยาลัย คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 
คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย รองอธิการบดี และผู้ช่วยอธิการบดี คณะกรรมการด้านกฎหมายของสภา
มหาวิทยาลัย สภาวิชาการ หรือคณะกรรมการชุดต่างๆ ช่วยพิจารณาเรื่องการจัดท าข้อมูลต่างๆ ก่อนน าเสนอ
สภามหาวิทยาลัยพิจารณาด้วย 
  ๑.๕) ฝ่ายเลขานุการ ส านักงานสภามหาวิทยาลัย จัดท าสรุประเบียบวาระการประชุม ซึ่งมีเนื้อหา
ที่ครบถ้วน ชัดเจน พร้อมประเด็นข้อกฎหมายและเอกสารประกอบการพิจารณา 
  ๑.๖) ฝ่ายเลขานุการ ส านักงานสภามหาวิทยาลัย จัดส่งระเบียบวาระการประชุมสภา
มหาวิทยาลัยให้กรรมการสภามหาวิทยาลัย ล่วงหน้า ๗ วัน ก่อนการประชุม 
  ๑.๗) กรรมการสภามหาวิทยาลัย ศึกษาเอกสารระเบียบวาระการประชุม 
  ๑.๘) ประชุมหารือภายในอย่างไม่เป็นทางการร่วมกันกับนายกสภามหาวิทยาลัย ผู้บริหาร
มหาวิทยาลัย ฝ่ายเลขานุการ เพื่อเตรียมความพร้อมในการพิจารณาเรื่องต่างๆ  

 2) การด าเนินการประชุมหรือขณะประชุมสภามหาวิทยาลัย 
  ๒.๑) ในการประชุมสภามหาวิทยาลัย อธิการบดี เลขานุการสภามหาวิทยาลัย น าเสนอวาระ
การประชุม โดยสรุปข้อมูลในเรื่องนั้นๆ เพื่อให้กรรมการได้ทราบความเป็นมา บริบท ศักยภาพความพร้อมของ
มหาวิทยาลัย เพื่อให้กรรมการสภามหาวิทยาลัยมีความเข้าใจในเรื่องที่จะน าเสนอ และช่วยให้การพิจารณา
เป็นไปอย่างรวดเร็วและรอบคอบ 
  ๒.๒) การประชุม การอภิปราย 
   -   ยึดตามข้อบังคับสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาว่าด้วยการประชุม
สภามหาวิทยาลัย พ.ศ.2547 
   -  ให้อภิปรายในประเด็นที่ก าลังพิจารณา และให้เวลาอย่างเหมาะสม 
   -  ควรเน้นให้กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิแสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ 
   -   ควรใช้เวลาในการพิจารณาแต่ละวาระอย่างเหมาะสม 
  ๒.๓) ในการประชุมทุกครั้งมหาวิทยาลัยควรน าเสนอวาระเชิงนโยบาย วาระเพื่อการพัฒนา 
หรือเรื่องที่ก าลังเป็นประเด็นที่น่าสนใจ 
  ๒.๔) สร้างบรรยากาศในการประชุมที่สร้างสรรค์ 
   -   การให้ข้อเสนอแนะ ข้อคิดเห็นในทางที่สร้างสรรค์ 
   -   ยอมรับความคิดเห็นต่างของกันและกันด้วยเหตุผลและหาข้อยุติ โดยยึดประโยชน์
ของมหาวิทยาลัย และนิสิตนักศึกษา 
  ๒.๕) เมื่อจบการพิจารณาแต่ละวาระเลขานุการสภามหาวิทยาลัยจะสรุปมติการประชุม รวมทั้ง
ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะในภาพรวมโดยสังเขป เพื่อให้ที่ประชุมได้เข้าใจร่วมกันอาจจะเสริมท้วงติง หากยังไม่
ชัดเจน ครบถ้วน สมบูรณ์ 
  ๒.๖) ใช้เวลาในการประชุมสภามหาวิทยาลัย ไม่เกินครั้งละ 3 ช่ัวโมง 
 



  

 ๓) หลังการประชุมสภามหาวิทยาลัย 
  ๓.๑) ฝ่ายเลขานุการจัดท ามติย่อการประชุมสภามหาวิทยาลัยที่ครบถ้วน ชัดเจน ถูกต้อง 
รวดเร็ว 
  ๓.๒) เวียนมติย่อการประชุมสภามหาวิทยาลัยให้กรรมการฯ พิจารณา หากกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยจะขอแก้ไขขอให้แจ้งฝ่ายเลขานุการสภามหาวิทยาลัยภายในระยะเวลาที่ก าหนด 
  ๓.๓) ส านักงานสภามหาวิทยาลัยสรุปมติให้มหาวิทยาลัย คณะ/ส านัก/สถาบัน ผู้รับผิดชอบ
ด าเนินการ 
  ๓.๔) มหาวิทยาลัย คณะ/ส านัก/สถาบัน ผู้รับผิดชอบ รายงานผลการด าเนินงานตามมติที่ประชุม
สภามหาวิทยาลัยให้ฝ่ายเลขานุการสภามหาวิทยาลัยให้ครบถ้วนตามระยะเวลาที่ก าหนด 

  * กรณีมติเรื่องใดต้องใช้เวลาในการด าเนินการสามารถแจ้งผลให้ทราบภายหลัง โดยให้แจ้ง   
ความคืบหน้าของการด าเนินงานเป็นระยะๆ และเมื่อสามารถด าเนินการได้เสร็จสมบูรณ์แล้วให้สรุปแจ้ง               
สภามหาวิทยาลัยทราบด้วย 

  ๓.๕) ส านักงานสภามหาวิทยาลัย เผยแพร่รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยที่ผ่าน           
การรับรองแล้วให้ผู้บริหาร คณะ/ส านัก/สถาบัน ทราบ พร้อมทั้งเผยแพร่มติที่ประชุมลงจดหมายข่าวและเว็บไซต์
ของส านักงานสภามหาวิทยาลัย 

 ๔) อ่ืนๆ  
  เมื่อมหาวิทยาลัยพิจารณาเห็นว่าเรื่องที่น าเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณา เรื่องใดเป็นงาน
ประจ าจะน าเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาบรรจุเป็นวาระเพื่อพิจารณา เพิ่มเติม ทั้งนี้เพื่อให้การประชุมสภา
มหาวิทยาลัยรวดเร็วมากยิ่งข้ึน อาทิ วาระเรื่อง การพิจารณารายช่ืออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ระดับ
บัณฑิตศึกษา เป็นต้น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตัวอย่าง 

เอกสารและแบบฟอรม์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดประชุม 

สภามหาวิทยาลัยราชภฏับ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

 

 

 

 

 

 

 
 



  

ระเบียบวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัย 
ครั้งที่ .../..... 

วันที่............................................................................ เวลา .............. 
ณ ................................................................................. 

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
--------------------------------------------------------------- 

   
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ทราบ  

๑.๑ เรื่องที่ประธานแจง้  
๑.๒ เรื่องที่เลขานุการสภามหาวิทยาลัยแจ้ง  

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่.../.....  
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเน่ือง   

๓.๑ ช่ือเรื่อง ................................................................................................  
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพ่ือทราบ  

4.1 ช่ือเรื่อง ................................................................................................  
4.2 ช่ือเรื่อง ................................................................................................  

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา  
5.1 ช่ือเรื่อง ................................................................................................  
5.2 ช่ือเรื่อง ................................................................................................  

                    5.3 ช่ือเรื่อง ................................................................................................  
ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอ่ืนๆ   

 ก าหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย ประจ าปีพ.ศ. .....  

 

 

 

 

 



  

                                     บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ 
____________________________________________________________________                                            
ท่ี  _________________________________________   วันท่ี______________________________                         
เร่ือง___________________________________________________________________________ 
                        .0 
เรียน    เลขานุการสภามหาวิทยาลัย   
 

  ข้าพเจ้า_______________________________ ต าแหน่ง _______________________
มีความประสงค์แจ้งเรื่อง______________________________________________________________
เพื่อบรรจุเข้าระเบียบวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครัง้ที่____ /๒๕๕๙ วันที่____________________ 
โดยมีรายละเอียดดงันี ้

๑. หน่วยงาน/ผู้น าเสนอเรือ่ง___________________________________________________ 
๒. สรปุเรื่อง ได้แก่ หลกัการ/เหตผุล/ความเป็นมา/สาระส าคัญ (โปรดระบุ/แนบเอกสาร)  

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 

๓. กฎหมาย/ข้อบงัคับ/ระเบียบ/ค าสัง่/ประกาศ ที่เกี่ยวข้อง (โปรดระบุ/แนบเอกสาร)     
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 

๔. ผ่านการพจิารณาจากทีป่ระชุม (โปรดระบุ พร้อมทั้งแนบเอกสารมติที่ประชุมและข้อเสนอแนะ)   
การประชุม____________________________________ครั้งที_่__ /______เมื่อวันที_่______________ 
มติที่ประชุม_______________________________________________________________________ 

๕. ประเด็นน าเสนอ ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย (โปรดระบุ)   
       เพื่อทราบ      
       เพื่อพิจารณา  �(  ) อนุมัติ_____________________ (  ) เห็นชอบ_________________     

๖. เอกสารประกอบวาระการประชุม (โปรดระบุ)  � 
      ไม่มี �             มี  จ านวน_________________   
  
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพจิารณา   

 

   (ลงช่ือ)________________________ผู้แจ้งวาระการประชุม   
                                      (_______________________)  

    ต าแหน่ง_______________________   
 
 ขอความกรุณาจัดสง่แบบเสนอเรื่องฯ ก่อนวันประชุมล่วงหนา้อย่างน้อย ๑๐ วัน มายัง 

ส านักงานสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเดจ็เจ้าพระยา ช้ัน ๑๔ อาคาร ๑๐๐ ปี ศรีสุริยวงศ์ 
โทรศัพท์ ๐

  -

๒๔๗๓-๗๐๐๐ ต่อ ๑๐๑๘ e-Mail : Sapinya20@hotmail.com 
สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่ http://uc.bsru.ac.th  
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มตสิภามหาวิทยาลัย 
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ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ทราบ 
การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ .../..... 

 



  

      
 

สรุปเรื่อง 
 

 
ความเป็นมา 
 ตามที่ได้มีการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ... /..... เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ...............................
ฝ่ายเลขานุการได้จัดท ารายงานการประชุมเรียบร้อยแล้ว จ านวน ..... หน้า ดังมีรายละเอียดปรากฏตาม
เอกสารแนบ 
 
 

มตสิภามหาวิทยาลัย 
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........................................................................................................ ......................................................................
............................................................................................................................. .................................................
......................................................................................................................................... .....................................
..............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. .................................................
............................................................................................................................... ...............................................
.................................................................................... ..........................................................................................
............................................................................................................................. .................................................
............................................................................................................................. .................................................
.......................................................................... ....................................................................................................
............................................................................................................................. .................................................
............................................................................................................................. .................................................
..............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. .................................................
.............................................................................................................................................. ................................
.............................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................. ................................................. 
............................................................................................................................. ................................................. 
...................................................................................................................................................................... ........ 
.......................................................................................................................... ....................................................
............................................................................................................................. ................................................. 
.......................................................................................................................................................... .................... 
.............................................................................................................. ................................................................ 
............................................................................................................................. ................................................. 
............................................................................................................................................. ................................. 
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ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุม 
การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ .../..... 
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ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเน่ือง 
การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ .../..... 



  

 
 
 
  

4.1 ........................................................................................................................  
 

ความเป็นมา 
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.............................................................................................................................................................................. 
 
การด าเนินการ 
 
 

 ........................................................................................................................................................
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..............................................................................................................................................................................
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 จึงเสนอมาเพื่อโปรดทราบ 
 

มตสิภามหาวิทยาลยั 
 ............................................................................................................................. ...........................
........................................................................................................ ......................................................................
............................................................................................................................. .................................................
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............................................................................................................................................................................. . 

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพ่ือทราบ 
การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ .../..... 

 

 



  

 
 
 
 
  

๕.1 ........................................................................................................................  
 

ความเป็นมา 
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การด าเนินการ 
 

 ........................................................................................................................................................
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ข้อเสนอเพ่ือโปรดพิจารณา 
 ๑. ............................................................................................... 
 ๒. ...............................................................................................     

  
 จึงเสนอมาเพื่อโปรดพิจารณา 
 

มตสิภามหาวิทยาลยั 
 ............................................................................................................................. ...........................
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..............................................................................................................................................................................  
............................................................................................................................. .................................................  

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา 
การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ .../..... 

 

 



  

 
 
 
 
  

๖.๑ ก าหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี ..../...... 
 

ฝ่ายเลขานุการได้จัดท าก าหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๐ ดังนี ้
 

ครั้งท่ี วัน เดือน ปี 
๑/๒๕๖๐ วันพฤหัสบดทีี่  ๒๖  มกราคม  พ.ศ.๒๕๖๐ 
๒/๒๕๖๐ วันศุกร์ที่         ๒๔  กุมภาพันธ์  พ.ศ.๒๕๖๐ 
๓/๒๕๖๐ วันพฤหัสบดทีี่  ๑๖  มีนาคม  พ.ศ.๒๕๖๐ 
๔/๒๕๖๐ วันพฤหัสบดทีี่  ๒๐  เมษายน  พ.ศ.๒๕๖๐ 

๕/๒๕๖๐ วันพฤหัสบดทีี่  ๑๘  พฤษภาคม  พ.ศ.๒๕๖๐ 

๖/๒๕๖๐ วันพฤหัสบดทีี่  ๑๕  มิถุนายน  พ.ศ.๒๕๖๐ 

๗/๒๕๖๐ วันพฤหัสบดทีี่  ๒๐  กรกฎาคม  พ.ศ.๒๕๖๐ 

๘/๒๕๖๐ วันพฤหัสบดทีี่  ๑๗  สิงหาคม  พ.ศ.๒๕๖๐ 

๙/๒๕๖๐ วันพฤหัสบดทีี่  ๒๑  กันยายน  พ.ศ.๒๕๖๐ 

๑๐/๒๕๖๐ วันพฤหัสบดทีี่  ๑๙  ตุลาคม  พ.ศ.๒๕๖๐ 

๑๑/๒๕๖๐ วันพฤหัสบดทีี่  ๑๖  พฤศจิกายน  พ.ศ.๒๕๖๐ 

๑๒/๒๕๖๐ วันพฤหัสบดทีี่  ๒๑  ธันวาคม  พ.ศ.๒๕๖๐ 

 
การด าเนินการ 
 ก าหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครัง้ที่ .........../.......... ในวัน.......................................................... 
เวลา.............................. ณ................................................................................................................................... 
  
 จึงเสนอมาเพื่อโปรดทราบ  
 

มตสิภามหาวิทยาลยั 
 ............................................................................................................................. ...........................
........................................................................................................ ......................................................................
............................................................................................................................. .................................................
......................................................................................................................................... .....................................
..............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. .................................................
............................................................................................................................... ...............................................
.................................................................................... .......................................................................................... 
............................................................................................................................. .................................................
............................................................................................................................. .................................................  

ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอ่ืนๆ 
การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ .../..... 

 

 



  

มติท่ีประชุมโดยย่อ 
การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

ครัง้ท่ี......./................ 
วันท่ี................................................... 
ณ ..................................................... 

------------------------------ 
เริ่มประชุม เวลา ................................... น. 
เลิกประชุม เวลา ...................................น. 

 
เรื่อง มต/ิความเห็นโดยย่อ 
1. เรื่องประธานแจ้งท่ีประชุมทราบ  
1.1 ................................................................................ ที่ประชุมรบัทราบ 
  

1.2 .............................................................................. ที่ประชุมรบัทราบ  
  

2. เรื่องรับรองรายงานการประชุม  
สภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา  
ครั้งท่ี ......../................ 

ที่ประชุมรบัรอง รายงานการประชุม ครั้งที่ ..../..........
โดยไม่มีการแก้ไข หรือ ตามที่ได้มีการแก้ไข 

  

3. เรื่องสืบเน่ือง  

๓.๑ ................................................................................ ที่ประชุมรับทราบ 

  

4. เรื่องเสนอเพ่ือทราบ 
4.1 ................................................................................ 

 
ที่ประชุมรบัทราบ  

  

5. เรื่องเพ่ือพิจารณา 
 

5.1 ................................................................................ ที่ประชุมมีมติอนมุัติ  
  

5.2 .............................................................................. ที่ประชุมมีมตเิห็นชอบ 
  

6. เรื่องอ่ืนๆ 
 

6.1 ก าหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย 
ครั้งที่ ..../............ 

ที่ประชุมรบัทราบ  ก าหนดการประชุม ครั้งที่ .../.........
วัน............................. เวลา ..............................น. 
ณ ....................................................................................   

  

 
 (.....................................................) 

ผู้จัดท ามต ิ

 
 
 

(.................................................................) 
เลขานุการสภามหาวิทยาลัย 

  
 



  

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย 
ครั้งท่ี......./................ 

วันท่ี................................................... 
ณ ..................................................... 

------------------------------ 
ผู้มาประชุม 
  1. นาย.............................................. ต าแหน่ง...........................................      ประธาน 
  2. นาย.............................................. ต าแหน่ง...........................................      กรรมการ 
  3. นาย.............................................. ต าแหน่ง...........................................      กรรมการ 
  4. นาย.............................................. ต าแหน่ง...........................................      กรรมการ 
  5. นาย.............................................. ต าแหน่ง...........................................      กรรมการ 
  6. นาย.............................................. ต าแหน่ง...........................................      เลขานุการ 

7. นาย.............................................. ต าแหน่ง...........................................   ผู้ช่วยเลขานุการ
  

 
ผู้ไม่มาประชุม 
  1. นาย..............................................  
  2. นาย..............................................  

3. นาย..............................................  
ผู้เข้าร่วมประชุม 
  1. นาย..............................................  
  2. นาย..............................................  

3. นาย..............................................  
 

เริ่มประชุมเวลา……………. น.  
  ประธานในทีป่ระชุม ได้กล่าวเปิดประชุม และด าเนินการตามระเบียบวาระ  ดังต่อไปนี ้
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