
รายงานสรุปการเข้าร่วมอบรม 
 หลักสูตรพัฒนาสมรรถนะเลขานุการสภาฯและหัวหน้าส านักงานสภามหาวิทยาลัยอย่างมีประสิทธิภาพ 

รุ่นที่ 2 โดยสถาบันคลังสมองของชาติ  
ระหว่างวันที่ 11 – 12 มิถุนายน พ.ศ.2563 ณ โรงแรมปทุมวันปริ๊นเซส กรุงเทพฯ 

………………………………………………………………………………… 
  
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิษณุ บางเขียว รองอธิการฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย และนางสาวกฤตยา 
สุวรรณไตรย์ ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าส านักงานสภามหาวิทยาลัย ได้เข้าร่วมอบรมหลักสูตรพัฒนาสมรรถนะ
เลขานุการสภาฯ และหัวหน้าส านักงานสภามหาวิทยาลัยอย่างมีประสิทธิภาพ รุ่นที่ 2 จัดโดย สถาบันคลังสมอง
ของชาติ ระหว่างวันที่ 11 – 12 มิถุนายน พ.ศ.2563 ณ โรงแรมปทุมวันปริ๊นเซส กรุงเทพฯ สรุปผลการอบรม
ไดด้ังนี้ 
 

 สถาบันคลังสมองของชาติได้จัดอบรม “หลักสูตรพัฒนาสมรรถนะเลขานุการสภาฯ และหัวหน้า
ส านักงานสภามหาวิทยาลัยอย่างมีประสิทธิภาพ รุ่นที่ 2” ขึ้น โดยมีหัวข้อในการอบรมดังนี้ 1) แลกเปลี่ยน
เรียนรู้บทบาทของเลขานุการสภาฯ และหัวหน้าส านักงานสภามหาวิทยาลัยในฐานะผู้สนับสนุนธรรมาภิบาล
(Good Governance) โดย ศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ 2) แลกเปลี่ยนเรียนรู้
กรณีศึกษา “การท าหน้าที่ของเลขานุการสภามหาวิทยาลัย และหัวหน้าส านักงานสภามหาวิทยาลัยอย่างมี
ประสิทธิภาพ” โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์  ดร .ปมทอง มาลากุล ณ อยุธยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
3) แลกเปลี่ยนเรียนรู้และฝึกปฏิบัติการประเมินสภามหาวิทยาลัยที่มีประสิทธิภาพ โดย ศาสตราจารย์กิตติคุณ 
ดร.ปทีป เมธาคุณวุฒิ 4) แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ข้อพิพากเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยที่เลขานุการสภามหาวิทยาลัยควร
ทราบ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอกบุญ วงศ์สวัสดิ์กุล มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 5) แลกเปลี่ยนเรียนรู้และ
ฝึกปฏิบัติผ่านกรณีศึกษาการท าหน้าที่ของเลขานุการสภามหาวิทยาลัยและหัวหน้าส านักงานสภามหาวิทยาลัย 
อย่างมีประสิทธิภาพ โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ทิพวรรณ ปิ่นวนิชย์กุล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
ธนบุรี โดยเนื้อหาการบรรยายสรุปว่า บทบาทและภารกิจของเลขานุการสภามหาวิทยาลัยเป็นปัจจัยหนึ่งที่
ส าคัญในการส่งเสริมความส าเร็จของประสิทธิผลการท าหน้าที่ของสภามหาวิทยาลัย  หากต้องการให้สภา
มหาวิทยาลัยมีประสิทธิภาพนั้น จ าเป็นต้องมีหน่วยเลขานุการกิจท าหน้าที่อย่างเข้มแข็ง โดยที่กรรมการสภาฯ 
มิใช่บุคลากรประจ าของมหาวิทยาลัย ยิ่งต้องอาศัยหน่วยเลขานุการกิจที่มีความสามารถสูง  พร้อมที่จะ
สนับสนุนการท างานของสภาอย่างเต็มที่ เลขานุการของสภาฯ จึงเป็นผู้บริหารที่มีความส าคัญยิ่งต่อสภา
มหาวิทยาลัย และฝ่ายบริหารของมหาวิทยาลัยถือได้ว่าเป็นผู้เชื่อมโยงการก ากับ  (GOVERNANCE) ซึ่งเป็น
หน้าที่ของสภามหาวิทยาลัย และการจัดการ (MANAGEMENT) ซึ่งเป็นหน้าที่ของฝ่ายบริหารให้มีความสัมพันธ์
สอดคล้องสนองตอบต่อนโยบายของมหาวิทยาลัย โดยมีวุตถุประสงค์เพ่ือสร้างเสริมความรู้ความเข้าใจในเรื่อง
บทบาทและหน้าที่ของเลขานุการสภาฯ และหัวหน้าส านักงานสภามหาวิทยาลัย เพ่ือฝึกปฏิบัติในสถานการณ์
จ าลองและรับทราบแนวทางบริหารจัดการแก่บุคลากรที่ด ารงต าแหน่งดังกล่าว  ตลอดจนเพ่ือแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์การท าหน้าที่ของเลขานุการสภามหาวิทยาลัยอย่างมีประสิทธิภาพ เพ่ือประโยชน์ในการพัฒนา
ธรรมาภิบาลมหาวิทยาลัยต่อไป โดยน าแนวทางการตรวจสอบการบริหารมหาวิทยาลัยใน  5 มิติ ตามการ
ประชุม OECD (Organization for Economic Co-operation and Development) ซึ่งเป็นการยึดกรอบ
การพิจารณาจากหลักการธรรมาภิบาล (Good Governance) และอัตตาภิบาล (Self Governance) ได้แก่ 
มิติความรู้พันธกิจและเป้าหมาย (Mission and Goals) มิติด้านการจัดการ (Management) มิติด้านความเป็น



อิสระ (Autonomy) มิติด้านความรับผิดชอบ (Accountability) มิติการมีส่วนร่วม (Participation) โดยมี
รายละเอียดดังนี้ 
Overview 

1. ภาพใหญ่ของอุดมศึกษาไทย การปฐมนิเทศผู้เข้าร่วมหลักสูตรฯ ในหัวข้อ "บทบาทของเลขานุการสภา
มหาวิทยาลัยในฐานะผู้สนับสนุนธรรมาภิบาล (Good Governance)" 

2. บริบท พันธกิจ และเป้าหมาย (Context, Mission, and Goals) 
3. ทิศทางบริหารจัดการสภามหาวิทยาลัย (Management Orientation) ของส านักงานสภา

มหาวิทยาลัย 
4. ความเป็นอิสระ (Autonomy) (การก าหนดเป้าหมาย นโยบาย และแนวทางในการเตรียมการ) 

How to? 
1. ความรับผิดชอบ (Accountability) (การจัดการประชุมที่มีประสิทธิภาพ/ การจัดเตรียมข้อมูลที่

ถูกต้องและเพียงพอต่อการตัดสินใจของสภามหาวิทยาลัย/ กฎหมายและวิธีปฏิบัติที่ควรทราบ/ 
ผลประโยชน์ทับซ้อน) 

2. การมีส่วนร่วม (Participation) (ระดมความคิดเห็นเพื่อก าหนดกลยุทธ์ โดยใช้กรณีศึกษาในการน า
กระบวนการเชิงปฏิบัติการ) 

Practice 
1. กรณีศึกษาจากคดีพิพาทท่ีเกิดขึ้นที่เลขานุการสภาควรทราบ 
2. Do & Don’t 

Monitoring การติดตามและประเมินผล ผู้เข้าร่วมหลักสูตรเพ่ือให้ได้ผลลัพธ์ที่ดี (Out Come) 
 

 



สรุปบทบาทของส านักงานสภามหาวิทยาลัยโดยการท าหน้าที่ของเลขานุการมหาวิทยาลัยและหัวหน้า
ส านักงานสภามหาวิทยาลัย 
1. เป็นศูนย์ประสานงานกลางของสภามหาวิทยาลัยในการติดต่อสื่อสารกับบุคคลและหน่วยงานต่างๆ  
ในมหาวิทยาลัย 
2. เป็นหน่วยธุรการของสภามหาวิทยาลัยในการดาเนินการกิจของสภามหาวิทยาลัย โดยเฉพาะเรื่องการ
ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพ่ือลงมติที่ถูกต้องและปฏิบัติได้ 
3. เป็นผู้ช่วยการปฏิบัติงานของนายกสภามหาวิทยาลัย กรรมการสภามหาวิทยาลัยและคณะกรรมการประจ า
และของสภามหาวิทยาลัย 
4. ท าหน้าที่เลขานุการกิจของสภามหาวิทยาลัยและคณะกรรมการต่างๆ ของสภามหาวิทยาลัย 
5. เป็นศูนย์สารสนเทศของสภามหาวิทยาลัยในการสร้างฐานข้อมูลของสภามหาวิทยาลัย เก็บรักษาสืบค้น
บรรดาเอกสารและข้อมูลที่เก็บบันทึกไว้ในเทคโนโลยีสารสนเทศต่างๆ 
 
 



บทบาทของเลขานุการ
และ

หัวหน้าส านักงานสภามหาวิทยาลัย
โดย

ศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน
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I  หลกัการบริหารมหาวทิยาลยั

หลกั “อตัตาภิบาล” 
(Self Government)

ความเป็นอสิระ 
(Autonomy)

เสรีภาพทางวชิาการ 
(Academic Freedom)

ความรับผดิชอบ
ต่อสังคม 

(Social Responsibility)

หลกั “ธรรมาภิบาล” 
(Good Governance)

นิติธรรม (Rule of Law)

คุณธรรม (Merit System)

ความโปร่งใส (Transparency)

ความมีส่วนร่วม (Participation)

ความรับผดิรับชอบ (Accountability)

ความคุ้มค่า (Cost Effectiveness)

หลกั 
“วฒันธรรม 

คุณภาพ” 
(Quality 
Culture)



ธรรมัตตาภบิาล
(SELF GOOD 

GOVERNANCE)

อตัตาภบิาล 
(SELF GOVERNANCE)

ธรรมาภบิาล 
(GOOD GOVERNANCE)

1. ความเป็นอสิระ
2. เสรีภาพทางวชิาการ
3. ความรับผดิชอบต่อสังคม
4. นิติธรรม
5. คุณธรรม
6. ความโปร่งใส
7. ความมส่ีวนร่วม
8. ความรับผดิชอบ
9. ความคุ้มค่า

สอน

วจิัย

บริการวิชาการ

ทะนุบ ารุงศิลปวฒันธรรม
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II
ฐานะของ

มหาวทิยาลยั

มหาวิทยาลยั

อสิระ 

(AUTONOMOUS 

UNIVERSITY)

สภาผู้ก ากบั 
(GOVERNING BOARD) 

ฐานะของ
มหาวิทยาลยั

ของรัฐ 

เป็นนิตบุิคคล 

อาจจัดเป็นส่วนราชการ
หรือเป็นหน่วยงานใน

ก ากบัของรัฐ 

มีความเป็นอสิระ 
คล่องตัวและมเีสรีภาพ

ทางวชิาการ 

สามารถพฒันาระบบ
บริหารทีเ่ป็นของตนเอง 

อยู่ภายใต้การก ากบัของ
สภามหาวิทยาลยั 
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III
รูปแบบการบริหาร

มหาวทิยาลยั

ตาม พ.ร.บ.ของมหาวทิยาลยั
หมวดที่ว่าด้วยการด าเนินการ

ทวิลกัษณ์

องค์กรก ากบั: ควบคุมดูแล
กจิการของมหาวทิยาลยั

ก าหนด “องค์กร” และ “ต าแหน่ง”  
ผู้บริหารสูงสุด รวมทั้งอ านาจหน้าที่

ผู้บริหารสูงสุด

สภามหาวทิยาลยั: คณะบุคคล

อธิการบด:ี ผู้บังคบับัญชา
รับผดิชอบการบริหารงานของ

มหาวทิยาลยั
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IV  อ านาจและหน้าทีข่องสภามหาวทิยาลยั

ตาม พ.ร.บ.จัดตั้งของมหาวทิยาลยั ตามกฎหมายอ่ืนและการมอบอ านาจ

การวางนโยบาย การอนุมตัิ 

ของภารกจิด้านต่างๆ
4 – 5 ภารกจิ 

ด้านการบริหาร และ
วชิาการ

ด้านการพฒันา
มหาวทิยาลยั 

การให้ปริญญา 

การจัดตั้ง ยุบรวม 
เลกิหน่วยงานภายใน 

การรับสถาบนัเข้าสมทบ

การเปิดสอนและหลกัสูตร 

การแต่งตั้ง ถอดถอน ผู้บริหาร
และผู้ด ารงต าแหน่งทางวชิาการ 

การแต่งตั้งคณะกรรมการ

การอนุมตัิงบประมาณ 

การออกระเบยีบ
และข้อบงัคบั

การบริหารบุคคล 

การเงนิและ
ทรัพย์สิน 

เกีย่วกบัการศึกษา 

เกีย่วกบั
การจัดการทัว่ไป 

การก ากบั
การด าเนินงาน

ของ
มหาวิทยาลยั

ติดตามและ
ประเมนิผล

การด าเนินงาน
ของผู้บริหาร
และหน่วยงาน
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V อ านาจและหน้าที่ของอธิการบดี

บริหารกจิการของมหาวทิยาลยัให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎ ระเบยีบ ข้อก าหนด ข้อบงัคบั รวมทั้งนโยบาย
และวตัถุประสงค์ของมหาวทิยาลยั

ควบคุมบุคลากร การเงนิ พสัดุ สถานทีแ่ละทรัพย์สินของมหาวทิยาลยัให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบยีบ 
ข้อก าหนด และข้อบงัคบัของมหาวทิยาลยั

บรรจุ แต่งตั้ง ถอดถอนพนักงานและลูกจ้าง รวมทั้งด าเนินการบริหารงานบุคคลตามข้อบงัคบัของ
มหาวทิยาลยั

จัดท าแผนพฒันามหาวทิยาลยัและดูแลให้มกีารปฏิบตัิตามนโยบายและแผนงาน รวมทั้งติดตามประเมนิผล
การด าเนินงานด้านต่างๆ ของมหาวทิยาลยั

จัดหาทรัพยากรจากแหล่งต่างๆ เพ่ือสนับสนุนการด าเนินภารกจิของมหาวทิยาลยัเพ่ือให้บรรลุ
ความเป็นเลศิทางวชิาการ

เป็นผู้แทนของมหาวทิยาลยัในกจิการทัว่ไป

เสนอรายงานประจ าปีเกีย่วกบักจิการด้านต่างๆของมหาวทิยาลยัต่อสภามหาวทิยาลยั

ปฏิบตัิหน้าทีอ่ื่นตามระเบยีบและข้อบงัคบัของมหาวทิยาลยั หรือตามทีส่ภามหาวทิยาลัยมอบหมาย 7



VI
ความสัมพนัธ์

ระหว่าง     
สภามหาวทิยาลยั
กบัผู้บริหาร

สภามหาวทิยาลยั องค์คณะบุคคล ผู้ก าหนดนโยบายก ากบั
ติดตาม ตรวจสอบและประเมนิผล 
(PERFORMANCE AND 
MANAGEMENT)  การด าเนินงานของ
อธิการบดแีละคณะ มอี านาจหน้าทีห่ลกั
ด้าน  การก ากบัดูแล (GOVERNANCE) 
การด าเนินงานและนโยบาย ระเบยีบ 
ข้อบงัคบั ฯลฯ

ธรรมาภิบาลกบัการบริหารทีเ่ข้มแข็ง โปร่งใสและตรวจสอบได้
(GOOD GOVERNANCE  ↔ STRONG EXECUTIVE)

น านโยบายไปสู่การปฏิบตัิให้บงัเกดิผลดี
ตามปณธิานและภารกจิของมหาวทิยาลยั มี
อ านาจหน้าทีเ่ป็นผู้บริหารสูงสุด (CHIEF 
EXECUTIVE) ด้านการบริหารและ
การจัดการ (MANAGEMENT)

อธิการบดี
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VII
การด าเนินภารกจิของ
สภามหาวทิยาลยั

ต้องอาศัย “การประชุม” ที่มีประสิทธิภาพ 
เพ่ือให้ได้ “มติ” ที่ปฏิบัติได้

ต้องได้รับความร่วมมือและความสนับสนุนทีด่ี
จากทางบุคลากรและหน่วยงานของมหาวทิยาลยั

ต้องมี “หน่วยธุรการ” ทีเ่ข้มแขง็ในการสนับสนุน
การปฎบิัตหิน้าทีข่องสภาฯ ภายใต้การก ากับของ

นายกสภาฯ เลขานุการสภาฯ และ
หัวหน้าส านักงานสภาฯ

จึงต้องมี “ข้อบังคบั” ว่าด้วยการประชุมของ
สภามหาวทิยาลยั
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VIII บทบาทของเลขานุการสภามหาวทิยาลยั

ยุคก่อนปี พ.ศ.2522

บัญญัตเิร่ืองการประชุมไว้ใน
พ.ร.บ.

ให้นายกสภาเป็นผู้เรียกประชุมและ
เป็นประธานท่ีประชุม

การประชุมต้องมีกรรมการมาประชุม
อย่างน้อยกึ่งหน่ึงของกรรมการ
ทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม

การลงมติให้ถือคะแนนเสียงข้างมาก 
ถ้าเสียงเท่ากนัให้ประธานออกเสียง

เพิม่ขึน้เพ่ือช้ีขาด

มเีลขาธิการของสภาฯ ทีส่ภาฯ แต่งตั้งจากผู้
ท างานในมหาวทิยาลยัมาแล้วไม่ต ่ากว่า 5 ปี
มคุีณวุฒิไม่ต า่กว่าปริญญาตรี ไม่มวีาระ

ให้เลขาธิการสภาฯ เป็นเลขาธิการแห่ง
มหาวิทยาลยัโดยต าแหน่ง โดยมหีน้าที่
: ควบคุมการทะเบียนและสถิติ
: ควบคุมการบัญชี
: ตรวจตราดูแลพสัดุ สถานที ่และทรัพย์สินของ
มหาวทิยาลยั

: ช่วยเหลืออธิการบดใีนกจิการทั่วไปของ
มหาวทิยาลยั
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VIII บทบาทของเลขานุการสภามหาวทิยาลยั

หลงัปี พ.ศ.2522

บัญญัตใิห้การประชุมของสภามหาวทิยาลยัเป็นไปตามข้อบังคบัของมหาวิทยาลยั

ยกเลกิต าแหน่งเลขาธิการสภาฯ โดยให้สภามหาวทิยาลยัแต่งตั้งรองอธิการบดคีนหน่ึง
เป็นเลขานุการสภาฯ โดยค าแนะน าของอธิการบดี

ยุบเลกิส านักงานเลขาธิการสภาฯ โดยให้ส่วนงานในส านักงานอธิการบดขีอง
รองอธิการบดทีีท่ าหน้าทีเ่ลขานุการสภาฯ ท าหน้าทีห่น่วยธุรการของสภาฯ

หลงัปี พ.ศ.2550

บัญญัติให้มี “ส านักงานสภามหาวิทยาลยั” เป็นหน่วยธุรการกลางของสภาฯ

จัดให้มกีารปฏิรูปการด าเนินงานของสภามหาวทิยาลยั ให้พร้อมทีจ่ะเป็นองค์กรกลาง
ด้านนโยบายและการก ากบัดูแลมหาวทิยาลยัในก ากบัของรัฐ
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IX
ข้อบังคบัว่าด้วย
การประชุมสภา
มหาวทิยาลยั

ข้อบังคบัที่ พ.ร.บ.ของ
มหาวิทยาลยัแต่ละแห่ง
บัญญตัิให้สภาฯ ตราขึน้ 
เพ่ือให้การประชุมสภา
มหาวิทยาลยัเป็นไปด้วย

ความเรียบร้อย

ประกอบด้วย

หมวด 1  อ านาจและหน้าทีข่องนายก
สภามหาวทิยาลยั อุปนายก
และเลขานุการ

หมวด 2  การประชุมสภามหาวทิยาลยั

หมวด 3  การมีมตแิละวนิิจฉัยช้ีขาด

หมวด 4  ข้อพงึปฏิบตัิส าหรับกรรมการ

12



X อ านาจและหน้าทีข่องนายกสภา เลขานุการสภา 
และหัวหน้าส านักงานสภามหาวิทยาลยั

นายกสภามหาวิทยาลยั

เป็นประธานของทีป่ระชุม

ด าเนินการประชุมและมอี านาจออกค าส่ังใดๆ ตามความจ าเป็นเพ่ือรักษาความสงบ
เรียบร้อยของการประชุม

ควบคุมและด าเนินกจิการของสภามหาวทิยาลยั

เป็นผู้แทนของสภามหาวทิยาลยัในกจิการของสภามหาวทิยาลยั

เป็นผู้ลงนามในค าส่ังแต่งตั้งคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ คณะท างาน หรือ
บุคคลใดบุคคลหน่ึงเพ่ือกระท าการใดอนัอยู่ในอ านาจหน้าทีข่องสภามหาวทิยาลยั

อ านาจและหน้าที่อ่ืนตามกฎหมายบัญญัตไิว้ หรือตามที่ก าหนดไว้ในข้อบังคับ 13



เลขานุการสภามหาวทิยาลยั

จัดท าระเบียบวาระการประชุมเพ่ือเสนอต่อนายกสภามหาวทิยาลยั

นัดประชุมสภามหาวทิยาลยัตามทีป่ระธานก าหนด

ช่วยประธานในการด าเนินการประชุมตามทีป่ระธานหรือสภามหาวิทยาลยัมอบหมาย

ควบคุมการท ารายงานการประชุม

ลงมตหิรือความเห็นของสภามหาวิทยาลยัที่ได้ผ่านความเห็นชอบของ                  
สภามหาวทิยาลยั แล้วไปยงัผู้ทีเ่กีย่วข้อง

ปฏิบัติการอ่ืนตามทีก่ฏหมายบัญญัติ หรือตามที่ก าหนดไว้ในข้อบังคับ

ปฏิบัติการอ่ืนตามทีน่ายกสภามหาวทิยาลยัมอบหมาย
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หัวหน้าส านักงานสภามหาวิทยาลยั

เป็นพนักงานสายสนับสนุน มฐีานะเป็นผู้บริหารระดบักลาง (กอง)

เป็นผู้บังคบับัญชาของบุคลากรในส านักงาน

เป็นผู้ช่วยเลขานุการสภาฯ ในการด าเนินงานด้านธุรการ การประชุมสภาและ
เลขานุการของคณะกรรมการประจ าสภาฯ

ประสานงานกบัหน่วยงานทีเ่กีย่วข้อง

จัดระบบการเกบ็รักษาเอกสาร รายงานการประชุม และข้อมูลของสภาฯ
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XI
การปฏิรูปการด าเนินงาน
ของสภามหาวทิยาลยั

การจัดองค์กร  ส่วนงานและบุคลากรของสภา 

ส านักงานสภามหาวทิยาลยั 

สามารถท าหน้าทีพ่ทิักษ์
ธรรมาภิบาลของมหาวิทยาลยั

มีประสิทธิภาพดียิง่ขึน้

คณะกรรมการประจ า คณะกรรมการ
เฉพาะกจิ – แต่งตั้ง
เป็นคร้ังคราวเพ่ือ
กระท าภารกจิตามที่
สภามหาวทิยาลยั
มอบหมาย เฉพาะ
เร่ืองและเฉพาะกาล

จัดให้มรีองอธิการบดฝ่ีายกจิการสภา
มหาวทิยาลยั ท าหน้าทีเ่ลขานุการสภาฯ
โดยไม่ท าหน้าทีบ่ริหารอ่ืน

จัดให้มผู้ีอ านวยการส านักงาน 
พร้อมเจ้าหน้าทีป่ระจ าตามจ านวนที่
จ าเป็น ขนาดเลก็  กะทดัรัด ประหยดั
และมคุีณภาพ

คณะกรรมการการเงนิและทรัพย์สิน

คณะกรรมการบริหารงานบุคคล

คณะกรรมการต าแหน่งวชิาการ

คณะกรรมการตดิตาม ตรวจสอบ
และประเมินผล (Audit Committee)

คณะกรรมการส่งเสริมกจิการ
มหาวทิยาลยั 16



XI
การปฏิรูปการด าเนินงาน
ของสภามหาวทิยาลยั

การประชุมสภามหาวทิยาลยั

สามารถท าหน้าทีพ่ทิักษ์
ธรรมาภิบาลของมหาวิทยาลยั

มีประสิทธิภาพดียิง่ขึน้

ปฏิทนิการประชุม
สภาฯ ที่ก าหนดไว้
ล่วงหน้าตลอดปี 

ปรับปรุงการจัด
ระเบยีบวาระ
การประชุม 

เน้นเร่ืองส าคญั
ทีส่ภาฯ ต้อง
อนุมตัิเองและ
เร่ืองเชิงนโยบาย 

เอกสารประกอบ
วาระประชุม 

สรุปประเดน็ชัดเจน
มข้ีอมูลประกอบ
ครบถ้วนและ
ส่งล่วงหน้า

ไม่น้อยกว่า 5 วนั
ท าการก่อน
วนัประชุม

การมส่ีวนร่วม มี
ความเป็นอสิระ และ
ความรับผดิชอบต่อ
การแสดงข้อคดิเห็น
ของกรรมการสภาฯ 
เพ่ือให้ได้มติทีด่แีละ

ปฏิบตัิได้
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XI
การปฏิรูปการด าเนินงาน
ของสภามหาวทิยาลยั

การเพิม่พูนสมรรถนะกรรมการสภา

สามารถท าหน้าทีพ่ทิักษ์
ธรรมาภิบาลของมหาวิทยาลยั

มีประสิทธิภาพดียิง่ขึน้

จัดประชุม RETREAT ประจ าปี 

ปฐมนิเทศกรรมการสภาใหม่ 

การฝึกอบรม ประชุมสัมมนา การศึกษาดูงาน

การจัดให้มีจรรยาบรรณกรรมการสภา 

การปรับปรุงระบบและวธีิการสรรหานายก
สภาและกรรมการสภาผู้ทรงคุณวุฒิ 

การประเมินผลการด าเนินงานของสภา

โดยการประเมินตนเอง 

โดยการใช้ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 

โดยผสมระหว่างประเมินตนเอง
และผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 
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XII
บทบาทของส านักงานสภามหาวิทยาลยัในฐานะ

หน่วยงานธุรการของสภาฯ ในการประชุมของสภาฯ

ก่อนการประชุม ระหว่างการประชุม

19

หลงัการประชุม

รับและตรวจสอบเร่ืองและเอกสารประกอบจาก  
ผู้ส่งเร่ืองบรรจุเข้าวาระ 

เม่ือเห็นว่าถูกต้องและครบถ้วน จึงน าเสนอ
เลขานุการเพ่ือบรรจุเข้าวาระการประชุมด้วยความ
เห็นชอบของนายกสภา รวมทั้งจัดแฟ้มการประชุม

เลขานุการสภาออกหนังสือเชิญประชุมกรรมการ
สภา และตดิตามการเข้าประชุมของกรรมการสภา

เตรียมความพร้อมสถานที่ประชุมและบริการอ่ืนๆ

ท าหนังสือเวยีนขอความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการสภาตามที่สภามอบหมาย

ช้ีแจงเร่ืองและช่วยงาน
ประชุมตามที่นายกสภา
มอบหมาย

บันทึกมตขิองที่ประชุม
เพ่ือจัดท ารายงานการ
ประชุม

ด าเนินการเร่ืองอ่ืนๆ ที่
สภามอบหมาย

แจ้งมตสิภาแก่หน่วยงานเพ่ือ
น ามตไิปปฏิบัติ

จัดท ารายงานการประชุมตาม
รูปแบบที่สภาก าหนด

เวยีนร่างรายงานการประชุม
ให้กรรมการสภาแก้ไขก่อน
น าเสนอสภารับรอง

ด าเนินการเร่ืองอ่ืนๆ ที่สภา
มอบหมาย



XIII
สรุปบทบาทของ
ส านักงานสภาโดย
การท าหน้าที่ของ
เลขานุการและ

หัวหน้าส านักงาน
สภามหาวิทยาลยั

เป็นศูนย์ประสานงานกลางของสภาในการตดิต่อส่ือสารกบับุคคล
และหน่วยงานต่างๆ ในมหาวทิยาลยั

เป็นหน่วยธุรการของสภาในการด าเนินการกจิของสภา 
โดยเฉพาะเร่ืองการประชุมสภาเพ่ือลงมตทิี่ถูกต้องและปฏิบัตไิด้

เป็นผู้ช่วยการปฏิบตังิานของนายกสภา กรรมการสภาและ
คณะกรรมการประจ าและของสภา

ท าหน้าที่เลขานุการกจิของสภาและคณะกรรมการต่างๆ ของสภา

เป็นศูนย์สารสนเทศของสภาในการสร้างฐานข้อมูลของสภา 
เกบ็รักษาสืบค้นบรรดาเอกสารและข้อมูลที่เกบ็บนัทึกไว้ใน

เทคโนโลยสีารสนเทศต่างๆ
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บทบาทของเลขานุการ
และ

หัวหน้าส านักงานสภามหาวิทยาลัย
โดย

ศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน



  หลักสูตรพฒันาสมรรถนะเลขานุการสภามหาวิทยาลัยและ 
หวัหน้าส านักงานสภามหาวทิยาลัยอย่างมีประสิทธิภาพ รุ่น 2 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปมทอง มาลากุล ณ อยุธยา 
รักษาการรองอธิการบดี (ก ากับดูแลด้านบริหาร) 

เลขานุการสภามหาวิทยาลัย 

 11 มิถุนายน 2563 



หัวข้อบรรยาย/แลกเปลี่ยนเรยีนรู ้

• รู้จักกันและแลกเปลี่ยนข้อมูลพื้นฐาน 

• การจัดประชุมที่มีประสิทธิภาพ 

• การจัดเตรียมข้อมูลที่ถูกต้องและเพยีงพอต่อการตัดสินใจของสภาฯ 

• ประสบการณแ์ห่งความส าเรจ็เพื่อแลกเปลี่ยนเรยีนรู้  
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ท าความรู้จักกันและแลกเปลี่ยนขอ้มูลพื้นฐาน 

• วิทยากร 
การศึกษา      Chemical Engineering (KMUTT/UNSW/U. of Michigan) 
    2532       เข้ารับราชการเป็นอาจารย์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
2551-2559   คณบดี วิทยาลัยปิโตรเลียมและปิโตรเคมี 2 วาระ 
2559-2563   รองอธิการบดี (ก ากับดูแลด้านวิชาการ/กิจการนิสิต/บุคคล) และเลขานุการ สภามหาวิทยาลัย 
พ.ค. 2563-   รักษาการรองอธิการบดี (ก ากับดูแลด้านบริหาร) และเลขานุการ สภามหาวิทยาลัย 

• ผู้ร่วมอบรม 

• สภามหาวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

• สภามหาวิทยาลัยของผู้ร่วมอบรม (มศว. มหิดล นิด้า เกษตรศาสตร์ สจล. ราชภัฏ มทร.)  
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 องค์ประกอบ 

 อ านาจหน้าที่ 

 การบริหารงาน 

 สภาฯ กับฝ่ายบริหาร 

 โครงสร้าง 

สภามหาวิทยาลัย 
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 องค์ประกอบ 

สภามหาวิทยาลัย 

 *นายกสภาฯ และกรรมการสภาฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ มีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละสามปี และด ารงต าแหน่งเกินสองวาระไม่ได้  
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 อ านาจหน้าที่ 

สภามหาวิทยาลัย 
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 อ านาจหน้าที่ 

สภามหาวิทยาลัย 
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 อ านาจหน้าที่ 

สภามหาวิทยาลัย 
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 อ านาจหน้าที่ 

สภามหาวิทยาลัย 
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 อ านาจหน้าที่ 

สภามหาวิทยาลัย 
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 โครงสร้าง 

สภามหาวิทยาลัย 
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 โครงสร้าง 

สภามหาวิทยาลัย 
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 การบริหารงาน 

สภามหาวิทยาลัย 

• คณะกรรมการตรวจสอบ 
• คณะวุฒยาจารย์ 
• คณะกรรมการก ากับการบริหารความเสี่ยง  
• คณะกรรมการติดตามและประเมินผล 
• คณะกรรมการธรรมาภิบาล 
• คณะกรรมการ/คณะท างานเฉพาะกิจต่างๆ 13 



 สภาฯ กับฝ่ายบริหาร 

สภามหาวิทยาลัย 
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1) การจัดประชุมที่มีประสิทธิภาพ 

• Relevant กับการที่มาให้สภาฯ พิจารณา ?  

• เนื้อหาครบถ้วน ชัดเจน พร้อมข้อมูลที่เพียงพอ ? 

• การใช้เวลาในการพิจารณาได้เหมาะสม ? 

• มีมติ/ความเห็น/ข้อเสนอแนะที่ชัดเจน ? 

• มีการ follow up ให้มติที่สภาฯ นั้น ได้น าไปปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธิ์ ? 

 “ที่มีประสิทธิภาพ” คือ ? 
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 เตรียม/วางวาระล่วงหน้า 

 รวบรวม/จ าแนกแยกประเภทวาระ 

 ส่งเอกสาร/แฟ้มประชุม 

 ซักซ้อมการประชุม 

 กลั่นกรอง 

วัฏจักรของการประชุม 

1) การจัดประชุมที่มีประสิทธิภาพ 

 ด าเนินการประชุม 

 บันทึก/ท ารายงานการประชุม 

 การ follow up/วิเคราะห์ ติดตาม 
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 เตรียม/วางวาระล่วงหน้า 

วัฏจักรของการประชุม 

1) การจัดประชุมที่มีประสิทธิภาพ 

• วางแผนเรื่องวาระส าคัญไว้ล่วงหน้า 3/6/12 เดือน 

• Inner ผู้บริหาร 

• ท่านนายกสภา 

• วาระเชิงนโยบาย* 

• วาระส าคัญประจ าปี (เช่น งบประมาณประจ าปี)/วาระพิจารณา  

• มีวาระที่เหมาะสมกับการประชุมสภา กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิที่มาประชุม 

• มีการกระจายวาระที่ส าคัญอย่างเหมาะสม 

• สามารถวางแผนการท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ความพร้อมของวาระ 
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 รวบรวม/จ าแนกแยกประเภทวาระ 

วัฏจักรของการประชุม 

1) การจัดประชุมที่มีประสิทธิภาพ 

• จากทุกฝ่าย  มีก าหนดการชัดเจน แจ้งทุกฝ่าย แจ้งใน Inner แจ้งรอง อธก. 

• ประเภทวาระ 

• วาระเชิงนโยบาย/วาระพิจารณา/เพื่อทักท้วง/เพื่อทราบ  

• ผ่านมาตามขั้นตอน? มี timeline ชัดเจน ตามก าหนดเวลา? หรือเร่งด่วน?  

• ความพร้อมของวาระ พร้อม/ไม่พร้อม? หรือจองวาระไว้ก่อน? 

18 



 กลั่นกรอง 

วัฏจักรของการประชุม 

1) การจัดประชุมที่มีประสิทธิภาพ 

• ประชุมกรรมการกิจการสภา 

• ท่านนายกสภา 

• ท่านอธิการบดี 

• ประธานคณะกรรมการนโยบายทุกชุด 

• เลขาสภาฯ/ผู้อ านวยการส านักงานสภาฯ  

• เช็คกระบวนการ/ขั้นตอน 

• ชัดเจน?  ข้อมูลครบถ้วน? ต้องการอะไร? 

• ซักซ้อม  มีประเด็นที่ควรระวังอะไรหรอืไม่ 

• ฝากการบ้าน  เลขาสภาฯ/ผู้อ านวยการส านักงานสภาฯ 
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 รวบรวมเอกสาร/ 
  ส่งแฟ้มประชุม 

วัฏจักรของการประชุม 

1) การจัดประชุมที่มีประสิทธิภาพ 

• ผ่านกรรมการกิจการสภาแล้ว จาก ร่างวาระ  วาระจริง 

• รวบรวมเอกสาร  มีก าหนดการแจ้งทุกฝ่ายชัดเจน? deadline 

• ใบปะหน้าวาระ (ต้องชัดเจน ตั้งแต่ชื่อเรื่อง.. สรุปประเด็นที่ขอ...) 

• เอกสารประกอบ  

• ตรวจความสมบูรณ์ครบถ้วนของทุกวาระ 

• สัดส่วนวาระต่างๆ........ 

• การส่งแฟ้ม/E-mail ล่วงหน้าในเวลาที่เหมาะสมเพียงพอ 

• เอกสารไม่มา  ท าอย่างไรดี? 

• วาระเพิ่มเติม/แทรกในภายหลัง  ท าอย่างไรดี? 
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 ซักซ้อมการประชุม 

วัฏจักรของการประชุม 

1) การจัดประชุมที่มีประสิทธิภาพ 

• นัดหารือเตรียมการ/ซักซ้อม (ปกติเช้าวันประชุม โดยประชุม@13:30 น.) 

 ท่านนายกสภา/เลขาสภาฯ/ผู้อ านวยการส านักงานสภาฯ  

• แฟ้มประชุมตัวจริงและ Powerpoint 

• ไล่ไปตามวาระ/Powerpoint  page by page 

• ซักซ้อม  

 การบ้าน ท าเสร็จแล้ว? 

 มีประเด็นอะไรมั้ย? 

 แต่ละวาระ  anticipate เช่น มีการตั้งกรรมการ? ใคร? มีการ vote? 

 มีใครทักท้วงมาก่อนบ้างหรือไม่? 

 ข้อมูลเพิ่มเติม/back up 
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วัฏจักรของการประชุม 

1) การจัดประชุมที่มีประสิทธิภาพ 

 ด าเนินการประชุม 

• เตรียมการล่วงหน้า 

• องค์ประชุม/ครบองค?์ ใครมาไม่ได้? 

• คนส าคัญ  อุปนายก/อธิการบดี/ประธาน กก.นโยบาย/ผู้เสนอ 

• ผู้เข้าร่วมประชุม/Online ระวังคนนอก  

• วาระ 

 สืบเนื่อง  การด าเนินการตามติสภาฯ 

 การน าเสนอ  การเท้าความ/การอ้างอิง/content/ประเด็น/ขออะไร? 

 การใช้เวลากับวาระต่างๆ 

• การถ่ายทอดการประชุม/วาระลับ 

• สรุปมติ  จบได/้ไม่ได?้ .... ได้มติ? .... จบสวย/จบไม่สวย?.....ท าอย่างไรด?ี 
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วัฏจักรของการประชุม 

1) การจัดประชุมที่มีประสิทธิภาพ 

 บันทึก/ท ารายงานการประชุม 

• การบันทึกเทป  แกะเทป/double check กับ hand note 

• การบันทึก/เขียนรายงาน  

         ละเอียด/ไม่ละเอียด? 

           สาระส าคัญ/มต/ิความเห็น (ถอดเทป) 

• การตรวจรายงาน  ผอ.ฝ่ายการประชุม/ผอ.ส านักงานสภาฯ/เลขาสภาฯ 

• การเปิดเผยรายงาน/การขึ้น Web สภาฯ 

• การรับรองรายงานการประชุม 
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วัฏจักรของการประชุม 

1) การจัดประชุมที่มีประสิทธิภาพ 

• การติดตามการด าเนินงานตามมติสภาฯ  

         เลขาสภาฯ/ผอ. ส านักงานสภาฯ – ฝ่ายบริหาร 

         ฝ่ายเลขา/ฝ่ายบริหาร ได้ปฏิบัติตามมติสภา เช่น การออกข้อบังคับ การแต่งตั้ง 

             คณะกรรมการต่างๆ การขอก าหนดต าแหน่งวิชาการ ฯลฯ 

• สรุปการด าเนินงานตามมติสภาฯ ทุก 6 เดือนและ 1 ปี 

• การวิเคราะห์เพื่อปรับปรุง  โดย เลขาสภาฯ – ผอ.ส านักงานสภาฯ และทีม 

         สัดส่วนวาระต่างๆ/ประสิทธิภาพการประชุม/ปัญหา 

         มติสภาฯ  สู่การน าไปใช้จริง เช่น ข้อบังคับ/นโยบาย เป็นต้น 

 การ follow up/วิเคราะห์ ติดตาม 
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 ความเข้าใจในเรื่อง/ประเด็น 

 มีข้อมูลสนับสนุน/ประกอบมากเพียงพอส าหรับพิจารณา 

 ผ่านการกลั่นกรองมาตามล าดับ 

 มั่นใจว่าถูกขั้นตอน/ระเบียบข้อบังคับ/อ านาจของสภาฯ 

Board จะตัดสินใจได้ ขึ้นอยู่กับอะไรบ้าง? 

2) การจัดเตรียมข้อมูลที่ถูกต้องและเพียงพอต่อ  
    การตัดสินใจของ Board 
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*การหารือนอกรอบ 

*การคาดการณ/์Anticipate 

*ประสบการณ์จากการประชุม 

 มีการสรุปในสิ่งที่ขอให้พิจารณาชัดเจน 1...2...3 



 การเท้าความ/อ้างอิง 

 สรุปประเด็นที่ขอให้สภาฯ พิจารณาหรือมีมติ 

 ผ่านการกลั่นกรองมา/มีความเห็นอย่างไร? 

 อาศัย/ปฏิบัติตามระเบียบ ข้อบังคับใด? 

 สิ่งที่ทุกวาระควรมีเพื่อการพิจารณาของกรรมการ 

2) การจัดเตรียมข้อมูลที่ถูกต้องและเพียงพอต่อ  
    การตัดสินใจของ Board 

 ข้อมูลประกอบ 
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มติเดิม/การแต่งตั้งเดิม/ระเบียบ ข้อบังคับเดิม/ถึงก าหนดการที่จะต้องท า...... 

มติเดิม/การแต่งตั้งเดิม/ระเบียบ ข้อบังคับเดิม/ข้อมูลตามประเด็นของวาระ...... 

เห็นชอบ/เห็นชอบในหลักการ/อนุมัติ/ให้ความเห็น/wisdom 

ระเบียบ ข้อบังคับ ที่ระบุว่าต้องเป็นสภาฯ/ระบุว่าวาระกี่ปี/
ระบุว่าองค์ประกอบคืออะไร/...... 

กก.วิชาการ/ที่ประชุมคณบดี/กก.นโยบายวิชาการ/อวจ.-วจ. 



 ท างานกับท่านนายกสภาฯ อย่างใกล้ชิด 

 เตรียมตัว ตรวจสอบ ตรวจเช็ค เตรียมข้อมูล อย่างรอบคอบที่สุด 

 ใส่ใจ ดูทุกรายละเอียด ทุกวาระ คิดล่วงหน้า/anticipate 

 ประสานกับฝ่ายบริหารได้อย่างดีเยี่ยม 

3) ประสบการณ์แห่งความส าเร็จ 

 มีที่พ่ึง ที่สามารถขอค าแนะน า ปรึกษาในเรื่องต่างๆ ได้ 
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เลขาสภาฯ จะช่วยให้การประชุมประสบความส าเร็จได้อย่างไร? 

 ซึมซับประสบการณ์ ความคิดกรรมการ แนวคิด/แนวทางการพิจารณาเรื่องต่างๆ 

 พึงคิดเสมอว่า ความส าเร็จและประสิทธิภาพของการประชุมนั้นอยู่ที่ ประธานและเลขา เป็นหลัก 



3) ประสบการณ์แห่งความส าเร็จ 

 การยกเลิกมต ิ

 การร้องเรียน/ประท้วงสภา 

 การอ้างอิงระเบียบ ข้อบังคับ ที่ล้าสมัย 

 สรุปไม่ได้/ไม่มีมต ิ

   ปัญหา/อุปสรรค/กรณีตัวอย่าง 

 การทักท้วง/มีประเด็นปัญหา 
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 หน้าที่อื่นๆ ของเลขาสภามหาวิทยาลัย 

 เลขานุการ คณะกรรมการสรรหาผู้บริหารทุกชุด 

 การเป็นประธานคณะท างานเฉพาะกิจ 

 การประสานงานกับฝ่ายบริหารในทุกเรื่องที่เกี่ยวกับสภาฯ 

 การสัมมนาสภามหาวิทยาลัย/สัมมนากับฝ่ายบริหาร 

 นอกเหนือจากการประชุมสภามหาวิทยาลัย 

 การเป็นเลขานุการ คณะกรรมการ/คณะท างานเฉพาะกิจ 
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ค าถาม/แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

ขอบคุณมากครับ 

Pomthong.m@chula.ac.th 



ตัวอย่างโครงการประเมินสภามหาวิทยาลัย 

การแลกเปลี่ยนเรียนรู้

หลักสูตรพัฒนาสมรรถนะเลขานุการสภามหาวิทยาลัย

และหัวหน้าสํานักงานสภาฯ

โดย 

ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.ปทีป เมธาคุณวุฒิ
วันที่ 11 มิถุนายน 2563
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วัตถุประสงค์ของการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงาน

 เพื่อศึกษาและวิเคราะห์ผลการประเมินตนเองในการปฏิบัติตามบทบาทและหน้าที่

ของกรรมการสภามหาวิทยาลัยตามเอกสารรายงานที่มหาวิทยาลัยดําเนินการ

 เพื่อศึกษาและวิเคราะห์การประเมินผลการปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ของสภา

มหาวิทยาลัยตามหลักอัตตาภิบาลและหลักธรรมาภิบาล ที่ครอบคลุม 2 ด้าน คือ

         (1) ด้านการปฏิบัติงานตามหน้าที่และบทบาทของสภามหาวิทยาลัย

(2) ด้านการปฏิบัติงานของคณะกรรมการประจําที่สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้ง

 เพื่อเสนอแนะการปรับปรุงพัฒนา และสร้างความเข้มแข็งให้กับการดําเนินงาน

ของสภามหาวิทยาลัย
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กรอบแนวคิดในการประเมิน

 การประเมินผลการปฏิบัติงาน (Performance Measurement) 

   หลักอัตตาภิบาล 3 ประการ ได้แก่ ความเป็นอิสระ เสรีภาพทาง
วิชาการ ความรับผิดชอบต่อสังคม 
       หลักธรรมาภิบาล 10 ประการ ได้แก่  ประสิทธิผล ประสิทธิภาพ 
การตอบสนอง ภาระรับผิดชอบ ความโปร่งใส การมีส่วนร่วม การกระจาย
อํานาจ หลักนิติธรรม ความเสมอภาค ฉันทามติ 

   ปรับจากแนวคิดการประเมินของสเตก (Stake, 1967) โดยเน้นสิ่งที่

คาดหวัง ได้แก่ บทบาทหน้าที่ของสภามหาวิทยาลัย 
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การรวบรวมและวิเคราะหข์้อมลู

  เอกสารที่เกี่ยวข้องกับบทบาทหน้าที่ของสภาฯ ตัวอย่างแบบประเมินตนเองของสภาฯ

  รายงานการประชุมสภาฯ ในรอบวาระการดํารงตําแหน่งของกรรมการสภามหาวิทยาลัย

      2 ปี 9 เดือน (วันที่ 12 มกราคม 2558 – 1 กันยายน 2560)

  การสอบถามสภาพปัจจุบันการทําบทบาทหน้าที่ของกรรมการสภาฯ จากแบบประเมิน

      ตนเองที่พัฒนา

  การสัมภาษณ์ตัวแทนกรรมการสภาฯ กรรมการประจําที่สภาฯ แต่งตั้ง

สรุปภาพรวมผลการประเมินที่ตอบวัตถุประสงค์เพื่อเสนอแนะการปรับปรุงพัฒนา 

และสร้างความเข้มแข็งใหก้ับการดําเนินงานของสภามหาวิทยาลัย มีดังนี้
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ระบบติดตามประเมินผลการปฏิบตัิงานของสภามหาวิทยาลัย

ผลการปฏิบัติงานสภามหาวิทยาลัย
ที่สอดคล้องกับหลักอัตตาภิบาล

และหลักธรรมาภิบาล

บทบาทหน้าที่ตามพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยฯ

 ประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของสภา ฯ เพื่อสร้างความเข้มแข็ง
ในการดําเนินงานของสภามหาวิทยาลัย

หลักอัตตาภิบาล

          ความมีเสรีภาพทางวิชาการ

          ความมีอิสระ 

   ความรับผิดชอบต่อสังคม   

    หลักธรรมาภิบาล
• หลักนิติธรรม
• หลักการมีส่วนร่วม 
• หลักความโปร่งใส 
• หลักการตอบสนอง 
• หลักการมุ่งเน้นฉันทามติ
• หลักความเสมอภาค 
• หลักความรับผิดชอบ
• หลักการกระจายอํานาจ
• หลักประสิทธิภาพ
• หลักประสิทธิผล

การประเมินตนเอง
ตามบทบาทหน้าที่สภามหาวิทยาลัย

การประเมินผลปฏิบัติงานสภาฯ
จากรายงานการประชุม

การประเมินกรรมการประจําสภาฯ

การประเมินสํานักงานสภามหาวิทยาลัย

ระบบติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานของสภามหาวิทยาลัย
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ระบบติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานของสภามหาวิทยาลัย (ต่อ)

ปัจจัยนําเข้า

 

ระบบประเมินตนเองของสภาฯ

บุคคล: กรรมการสภาฯ  ทุกคน
เครื่องมือ: แบบสอบถามประเมินตนเอง 
 

ระบบประเมินผลกรรมการประจําที่สภาฯ ตั้ง

บุคคล: กรรมการประจําที่สภาฯ แต่งตั้งทุกชุด
เครื่องมือ: ตารางสรุปผลการวิเคราะห์การ
ดําเนินงาน

ระบบประเมินผลปฏิบัติงานของสภาฯ 
เครื่องมือ: รายงานการประชุมสภาฯ  รายงาน
ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงาน  ตาราง
การวิเคราะห์และปฏิทินวาระนโยบายฯ 

กระบวนการ

เลขานุการสภาฯ รวบรวมข้อมูล
ทุก 1 ปีงบประมาณ ประมวลผล
ส่งรายงานสรุปให้กรรมการสภาฯ

เลขานุการคณะกรรมการ ฯ รวบ 
รวมข้อมูล ทุก 1 ปีงบประมาณ 
ประมวลผลส่งกรรมการฯ/สภาฯ

เจ้าหน้าที่ สนง สภา ฯ จัดทํา ทุก 
1 ปีงบประมาณ โดยประมวลผล
ตามแบบรายงานและควบคู่กับ
คณะกรรมการติดตามฯ

- พัฒนาการดําเนินงาน 
ของสภามหาวิทยาลัย

- สร้างความเข้มแขง็                  
ในการปฏิบัติงานของ
สภามหาวิทยาลัย

ผลลัพธ์ผลผลิต

รายงานการปฏิบัติหน้าที่ตาม 
พ.ร.บ.  และจากการประเมิน
ตนเองของสภามหาวิทยาลัย

ร าย ง านผลการประ เ มิน
ตน เ อ ง  ร า ย ง า นผลก า ร
ปฏิบัติงานตามตัวบ่งชี้

รายงานตารางการวิเคราะห์
ประสิทธิภาพประสิทธิผล 
ปฏิทินนโยบายสู่การปฏิบัติ

รายละเอียดระบบย่อยภายในระบบติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานของสภามหาวิทยาลัย
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ระบบติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานของสภามหาวิทยาลัย (ต่อ)

ภาพรวมของระบบเกี่ยวกับผู้ดําเนินการ เครื่องมือ และ ระยะเวลา ของระบบย่อย
ภายในระบบติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานของสภามหาวิทยาลัย

เลขานุการสภามหาวิทยาลัย

เครื่องมือ :  
แบบประเมินตนเอง
(ครอบคลุมพระราชบัญญัติ)และหลัก
อัตตาภิบาลและหลักธรรมาภิบาล)

ระยะเวลา  : 1 ครั้งต่อปีงบประมาณ

การประเมินตนเองของสภามหาวิทยาลัย

เลขานุการสภา ฯ (ผู้อํานวยการและเจ้าหน้าที่
สํานักงานสภามหาวิทยาลัย)

เครื่องมือ :  

1) ตารางการวิเคราะห์
2) ปฏิทินวาระนโยบายสู่การปฏิบัติ
3) รายงานการติดตาม ตรวจสอบ และ  
    ประเมินผลงาน  

ระยะเวลา  : 1 ครั้งต่อปีงบประมาณ  

การประเมินผลการปฏิบัติงานของสภาฯวิทยาลัย

เลขานุการของคณะกรรมการประจํา    
ที่สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งแต่ละชุด

เครื่องมือ :  

ตารางวิเคราะห์ผลการปฏิบัติงาน

รายงานการประชุม  

ระยะเวลา  : 1 ครั้งต่อปีงบประมาณ   

การประเมินคณะกรรมการประจําฯ

ผู้อํานวยการและเจ้าหน้าที่
สํานักงานสภามหาวิทยาลัย

เครื่องมือ* :  

ตัวบ่งชี้ผลการปฏิบัติงานตามตัวบ่งชี้
มาตรฐานการปฏิบัติงานของหน่วยงาน

รายการเอกสารอ้างอิงต่าง ๆ  

ระยะเวลา*  : 1 ครั้งต่อปีการศึกษา   

การประเมินสํานักงานสภามหาวิทยาลัย

กรรมการสภามหาวทิยาลัย

สํานักงานสภามหาวิทยาลัย 
(รองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย/ผู้อํานวยการสํานักงานสภามหาวิทยาลัย)
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รายงานผลการติดตามประเมินการปฏิบัติงานของสภาฯ มี 3 ตอน

ตอนที่ 1 การติดตามประเมินตนเองของสภาฯการติดตามประเมินตนเองของสภาฯ

 จากการสํารวจเบื้องต้นพบว่า มีการประเมินตนเองของคณะกรรมการสภา

มหาวิทยาลัยเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่และบทบาทของสภามหาวิทยาลัย

เป็นประจําทุกปี

 ภาพปัจจุบันการประเมินตนเองของกรรมการสภามหาวิทยาลัย อํานาจ

หน้าที่ของสภามหาวิทยาลัยและกลไกการขับเคลื่อนการดําเนินงานของสภา

มหาวิทยาลัยมีการปฏิบัติทุกครั้งและทุกข้อ ในระดับดีและดีมาก

8



ตอนที่ 1 กรอบแนวคิดและขอบเขตในการพัฒนาแบบประเมินเพื่อนําไปใช้

    ปัจจัยแห่งความสําเร็จของสภามหาวิทยาลัย  กรรมการ
สภาฯ มีอิสระและมีส่วนร่วมในการดําเนินงานของสภาฯ โดย
ปฏิบั ติ ในหลั กอั ตตาภิบาลและธรรมา ภิบาล  และ มี
ความสัมพันธ์อันดีระหว่างสภามหาวิทยาลัยกับอธิการบดีและ
คณะ (สํานักงานสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี, 2556)

    กรอบการประเมินตนเองของสภามหาวิทยาลัยของ

สถาบันอุดมศึกษา ประกอบด้วย การปฏิบัติหน้าที่ของ
ก ร รมก า รสภ าฯ  บทบาทห น้ า ที่  คว าม รั บผิ ด ชอบ 
ประสิทธิภาพการดําเนินงานของสภาฯ การส่งเสริมและ
กํากับดูแลตามหลักธรรมาภิบาล และการประชุมสภาฯ     
(ม. เทคโนโลยีสุรนารี, ม. สุโขทัยธรรมาธิราช, ม. มหิดล, 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ม. เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี)

    แบบประเมินตนเองของมหาวิทยาลัย

ประกอบด้วยด้านต่างๆ คือ 1) คณะกรรมการสภาฯ (14 ข้อ) 
2) บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของสภาฯ (28 ข้อ) 
และ 3) การประชุมกรรมการสภาฯ (8 ข้อ)

    การปฏิรูปสภามหาวิทยาลัยเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ

และประสิทธิผล การจัดองค์กร บุคลากร การประชุม และ
การประเมินผลการดําเนินงานของสภาฯ การเพิ่มพูน
สมรรถนะกรรมการสภาฯ และบทบาทของนายกสภา
มหาวิทยาลัยในการกํากับดูแล (วิจิตร ศรีสอ้าน, 2554)

 การประเมินตนเองของสภามหาวิทยาลัยที่มีประสิทธิผล

ประกอบด้วย 1) ปัจจัยเกื้อหนุนต่อการกํากับดูแลที่มี
ประสิทธิภาพของสภาฯ โดยกรรมการสภาฯ มีการติดตาม 
ประเมินผล รวมถึงมีโครงสร้างของการกํากับดูแลและ
กระบวนการที่มีประสิทธิภาพ และ 2) ผลลัพธ์ของการกํากับ
ดูแล โดยสถาบันมีแผนกลยุทธ์และความมั่นคงทางการเงิน
ภายใต้มาตรฐานที่ตกลงร่วมกัน มีการจัดการความเสี่ยงที่มี
ประสิทธิผลโดยสถาบันมีการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ 
กฎเกณฑ์และความรับผิดชอบ อีกทั้งมีชื่อเสียงทั้งวิชาการ 
คุณภาพบัณฑิต และการบริการ ตลอดจนมีความสามารถใน
การแข่งขัน (กิตติชัย  วัฒนานิกร, 2559)
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ข้อเสนอแนะในการออกแบบการประเมินตนเองของสภามหาวิทยาลัย

นอกเหนือจากการวิเคราะห์และสังเคราะห์แบบประเมินตนเองของสภามหาวิทยาลัย 

ที่มาจากสถาบันอุดมศึกษาหลายๆแห่งในประเทศไทยตามกรอบแนวคิดที่เสนอไว้แล้ว 

ควรได้มีการศึกษา วิเคราะห์และสังเคราะห์ถึงความสอดคล้องและความแตกต่าง ดังนี้

กรอบแนวคิดในการประเมินตนเองของสภามหาวิทยาลัยตามที่ Chait, R.P. et al. 

(1989, 1993) ได้เสนอมิติของการประเมินไว้ 6 ด้าน ใน  Board Self Assessment 

Questionnaire (BSAQ) ได้แก่ มิติที่ 1 ความเข้าใจบริบทของสถาบัน (Contextual 

Dimension) มิติที่ 2 การศึกษาข้อมูล (Educational Dimension) มิติที่ 3 

ความสัมพันธ์ในกลุ่มกรรมการสภาฯ (Interpersonal Dimension) มิติที่ 4 การ

วิเคราะห์ปญัหา (Analytical Dimension) มิติที่ 5  การเมืองในสถาบัน (Political 

Dimension) มิติที่ 6 การกําหนดกุศโลบาย (Strategic Dimension)
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ข้อเสนอแนะในการออกแบบการประเมินตนเองของสภามหาวิทยาลัย

(ต่อ)

นอกเหนือจากการวิเคราะห์และสังเคราะห์แบบประเมินตนเองของสภามหาวิทยาลัย 

ที่มาจากสถาบันอุดมศึกษาหลายๆแห่งในประเทศไทยตามกรอบแนวคิดที่เสนอไว้แล้ว 

ควรได้มีการศึกษา วิเคราะห์และสังเคราะห์ถึงความสอดคล้องและความแตกต่าง ดังนี้

กรอบแนวคิดการประเมินตนเองของสภามหาวิทยาลัยในสถาบันอุดมศึกษาใน

ต่างประเทศ ส่วนมากพบว่า มีการประเมินในมิติที่สอดคล้องกัน ได้แก่ ด้านความเป็น

ผู้นํา (Leadership) ด้านโครงสร้างและความสัมพันธ์ (Structures and 

Relationships) ด้านความรับผิดชอบ (Accountability) ด้านการร้องเรียน ควบคุม

ตรวจสอบ (Compliance) ด้านการปฏิบัตงิาน (Performance) ด้านการประชุมและ

การสื่อสาร (Meeting and Communication) 

หมายเหตุ สองกรอบแนวคิดที่เสนอไว้นี้มีรายการสมรรถนะย่อยที่สามารถประเมินใน

เชิงบวกและเชิงลบเพื่อตรวจสอบผลประเมิน 11



ตอนที่ 2 การติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานของสภาฯ

มิติที่1 ผลการประเมิน
ตามหน้าที่และบทบาท
ของสภามหาวิทยาลัย 
4 ด้านหลัก 

1) การวางนโยบาย เช่น ด้านการบริหารงานของสถาบัน (จํานวนวาระ)      
การพัฒนามหาวิทยาลัย (จํานวนวาระ)

2) การอนุมัติ  เช่น การแต่งตั้ง ถอดถอน ผู้บริหารและผู้ดํารงตําแหน่ง    
ทางวิชาการ (จํานวนวาระ) และการอนุมัติให้ปริญญา (จํานวนวาระ)      
การแต่งตั้งคณะกรรมการ (จํานวนวาระ)

3) การออกระเบียบและข้อบังคับ เช่น บริหารบุคคล (จํานวนวาระ) 
การเงินและทรัพย์สิน (จํานวนวาระ) การจัดการศึกษา (จํานวนวาระ)

4) การกํากับการดําเนินงาน เช่น ด้านหลักสูตร การเรียนการสอน    
การประกันคุณภาพ (จํานวนจํานวนวาระ) การวิจัยและพัฒนา 
(จํานวนวาระ) และ การบริการวิชาการแก่สังคม (จํานวนวาระ)
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ตอนที่ 2 การติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานของสภาฯ (ต่อ)

มิติที่ 2

          ผลการประเมินการดําเนินงานตามหลักอัตตาภิบาลและธรรมาภิบาล วิเคราะห์ข้อมูล     

เชิงคุณภาพจากผลสัมภาษณ์ผู้บริหาร กรรมการสภามหาวิทยาลัย (จํานวน คน) 

พบว่า มหาวิทยาลัย มีการดําเนินงานที่เป็นไปตามหลักอัตตาภิบาลทุกด้าน

มิติที่ 3 

           ผลการประเมินตามหลักประสิทธิภาพและประสิทธิผล สรุปเป็นปฏิทินวาระการประชุม

นโยบายสู่การปฏิบัติได้  (จํานวน เรื่อง)
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• ประสิทธิภาพ : มาก

• ประสิทธิผล   : ดําเนินการแล้ว

เรื่องที่1: การพัฒนาแผน

ยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการ

ของมหาวิทยาลยั

• ประสิทธิภาพ : ปานกลาง

• ประสิทธิผล   : ดําเนินการแล้ว
เรื่องที่ 2: การสื่อสารภายในองค์กรเรื่องที่ 2: การสื่อสารภายในองค์กร

• ประสิทธิภาพ : ปานกลาง

• ประสิทธิผล   : กําลังดําเนินการ

เรื่องที่ 3: การสร้างเครือข่ายความ
ร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกและ
ต่างประเทศ *

• ประสิทธิภาพ : น้อย

• ประสิทธิผล   : กําลังดําเนินการ

เรื่องที่ 4: การพัฒนางานวิจัย 
นวัตกรรมเชิงพาณิชย์ และการ
พัฒนาฐานข้อมลูทรัพยากร
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• ประสิทธิภาพ : ปานกลาง

• ประสิทธิผล   : กําลังดําเนินการ

เรื่องที่ 5: การนําองค์ความรู้ด้าน

วิทยาศาสตร์และการถ่ายทอด

เทคโนโลยีสู่สังคมเพื่อเป็นการสร้าง

มูลค่าเพิ่มใหป้ระเทศ

• ประสิทธิภาพ : 

• ประสิทธิผล   :

เรื่องที่ 6: การจัดตั้งหน่วยงาน/

องค์กรใหมท่ีท่ําหน้าทีเ่ชื่อมโยง

ความสัมพันธ์กับศิษย์เก่า และการ

สนับสนุนด้านการเงิน 
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ข้อเสนอแนะในการออกแบบการประเมินตนผลการปฏิบัติงานของสภามหาวิทยาลัย

นอกเหนือจากการวิเคราะหแ์ละสังเคราะหจ์ากรายงานการประชุมกรรมการสภา

มหาวิทยาลยัตามทีน่ําเสนอผลการปฏิบัติงาน ขอเสนอแนะกรอบแนวคิดในการ

ประเมินสภามหาวิทยาลัย ที่มาจาก Committee of University Chairmen, CUC 

Report on the Monitoring of Institutional Performance and the Use of 

Key Performance Indicators, November, 2006 ดังนี้

 Top-level summary indicators (“Super KPIs”) 

1. ความยั่งยืนของสถาบัน (Institutional sustainability)

2. ลักษณะงานวิชาการของสถาบันและตําแหน่งเปรียบเทียบในกลุ่มสถาบัน 

(Academic profile and market position)

3.    ประสบการณ์ของนักศึกษาและการจัดการเรียนการสอน (The student 

experience and teaching and learning) 

4.    การวิจัย (Research)
16



CUC Top-level summary indicators (“Super KPIs”) 

5.   การถ่ายทอดความรู้และความสัมพันธ์ (Knowledge transfer and 

relationships)

6. ความมัน่คงทางการเงิน (Financial health)

7. สิ่งปลูกสร้างและโครงสร้างพื้นฐาน (Estates and infrastructure)

8. บุคลากรและการพัฒนาบุคลากร (Staff and human resource 

development)

9. การกํากับดู ภาวะผู้นํา และการบริหารจัดการ (Governance, leadership 

and management)

10. โครงการสําคัญของสถาบัน (Institutional projects)

17



CUC ’s“Traffic Light”

Green Good: this is on track, low risk  

Amber-Green Satisfactory: this is broadly on track with 
some concerns which needed to be address  

Amber Mixed: some significant concerns which could 
be damaging if not addressed, medium risk

Red
Problematic: serious concerns threaten this 
area, high risk to the institution’s overall 
performance

18



One-Page Top-Level Summary (CUC’s Traffic Light)
A. “Super-KPI” indicators of medium-term institutional performance         Reference *

1. Institutional Sustainability AR

2. Academic Profile and positioning G

B. Top level KPIs – strategic Indicators of Institutional health

3. The student experience AG

4. Research AR

5.Knowledge transfer and relationships G
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One-Page Top-Level Summary (CUC’s Traffic Light)

6. Financial health AG

7. Estate and Infrastructure AR

8. Staff and HRD AR

9. Governance, Leadership and Management G

10. Institutional projects G

B. Top level KPIs – strategic Indicators of Institutional health (continue)
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การรายงานต่อสภามหาวิทยาลัย (ตามการประเมินของ CUC)

 สภามหาวิทยาลัยได้รับรายงานเป็นประจําตามช่วงเวลาที่กําหนดรายงาน
สรุปมีเพียงหนึ่งหน้าตามตัวอย่าง

 ผลการประเมินในแต่ละ High-level KPIs จะนําเสนอในภาพไฟจราจร 
(Traffic Light) และมีเอกสารอธิบายสั้นๆอีก 6-8 หน้า

 ต้องมี ร ายงาน เ พิ่ม เติ มแสดงรายละ เอี ยดของแต่ละตั วบ่ งชี้ ที่ มี
คณะกรรมการชุดต่างๆ ที่กรรมการสภามหาวิทยาลัยเข้าไปมีส่วน

ร่วมสรุปประมาณ 25-30 หน้า

 รายงานฉบับสมบูรณ์จัดทําปีละครั้งซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการทบทวน
กระบวนการวางแผนกลยุทธ์ประจําปี (รายงานการจัดทําแผนกลยุทธ์
นําไปสู่พันธกิจและเป้าหมายทางกลยุทธ์ที่สําคัญของสถาบัน
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ตอนที่ 3 การติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการประจําที่สภาฯ แต่งตั้ง 

 
คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน

- ใช้จ่ายเงินรายได้อย่างโปร่งใสตรวจสอบได้

- คล่องตัวมีประสิทธิภาพ ทําให้มหาวิทยาลัยสามารถ 

  ดําเนินงานได้อย่างรวดเร็ว

- มีกฎ ระเบียบ รองรับการปฏิบัติ

คณะกรรมการบริหารงานบุคคล

- ลดปัญหาการขัดแย้งการร้องเรียนความไมเ่ป็นธรรม

- บุคลากรทุกคน (ผู้บริหาร อาจารย์ และเจ้าหน้าที่)

   มีจรรยาบรรณในการปฏิบัตงิาน

- บุคลากรปฏิบัติงานอย่างมีความสุขทาํใหม้หาวิทยาลัย     

   มีบรรยากาศในการทํางานที่ดี

คณะกรรมการตรวจสอบ

- ทุกหน่วยงานมีความเข้าใจ ได้รับฟังคําชี้แจง แนะนํา

  อย่างดีปฏิบัติงานถูกต้องตามระเบียบฯ

- มีความพร้อมในการรับการตรวจสอบจาก สตง. 

  ทุกเวลา

คณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์

- มีเรื่องอุทธรณ์ ร้องทุกข์ น้อยลง 

- ปกป้องชื่อเสียงของมหาวิทยาลัย

- ไม่มีเรื่องร้องเรียนถึงศาลปกครอง

คณะกรรมการพิจารณาตําแหน่งทางวิชาการ

- อาจารย์มีตําแหน่งทางวิชาการสูงขึ้นและมจีํานวนมากขึ้นซึ่งส่งผลดตีอ่ภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัย
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ประสิทธิภาพของ

เลขานุการสภามหาวิทยาลัย :

แลกเปลี่ยนเรียนรู้และกรณีศึกษา

หลกัสตูร พฒันาสมรรถนะเลขานุการสภาฯ และหวัหน้าสาํนกังานสภามหาวทิยาลยัอยา่งมปีระสทิธภิาพ
รุน่ 2
สถาบนัคลงัสมองของชาติ
วนัทีE 12 มถุินายน 2563
เวลา 13:30-16:30 น.



ประเด็นแลกเปลี่ยน

เรียนรู้

1. สถานภาพและการได้มาซึ่งเลขานุการสภามหาวิทยาลัย

2. บทบาทและหน้าที่และความรับผิดชอบ

3. ปัจจัยเอื้อต่อการปฏิบัติหน้าที่

4. ส่องโลกกว้าง



1.สถานภาพเลขานุการ

สภามหาวิทยาลัย



ความหมาย

� เลขานุการ (Secretary) หมายถงึ ผูม้หีน้าที4เกี4ยวขอ้งกบัหนงัสอืตามที4ผูใ้หญ่สั 4ง
เลขาธกิาร (Secretary-general) หมายถงึ เสมยีนสาํคญัสาํหรบัสมาคม องคก์ารหรอืสาํหรบัผูม้เีกยีรตชิั Eนสงู มหีน้าที4
ทาํงานเกี4ยวกบัหนงัสอืและกจิกรรมบางอยา่งไดอ้ยา่งสทิธิ Kขาด

� “ เลขานุการ ” เลข สนธกิบั อนุการ
เลขา แปลวา่ ลาย ตวัอกัษร การเขยีน งานขดีเขยีน
อนุการ แปลวา่ การทาํตาม การเอาอยา่ง

� “ เลขาธกิาร ” เลข สนธกิบั อธกิาร

� อธกิาร แปลวา่ อาํนาจ การปกครอง ความบงัคบับญัชา ตาํแหน่ง หน้าที4 กจิการ ภาระ สทิธแิละความชอบธรรม

http://pimporn.nsdv.go.th/commerce/sec/secretary.htm

http://pimporn.nsdv.go.th/commerce/sec/secretary.htm


สถานภาพของ

เลขานุการสภา

มหาวิทยาลัย

เป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัย

เลขานุการสภามหาวิทยาลัย

ที่ไม่ใช่กรรมการสภามหาวิทยาลัย



การได้มาซ่ึง

เลขานุการสภา

มหาวิทยาลัย

กรรมการสภาฯ ร่วมกันเสนอกรรมการสภาฯท่านหนึ่งเป็น

เลขานุการ

คณะผู้บริหารของสถาบันเป็นผู้เสนอชื่อรองอธิการบดี

ท่านหนึ่งเป็นเลขานุการสภา และเสนอสภาฯ เพื่อแต่งตั้ง



2. บทบาท หน้าท่ี และความ

รับผิดชอบ



2.1 การประชุม

2. บทบาท หน้าท่ี และความรับผิดชอบ

ปฏิทินประชุมประจำปี
การกลั่นกรองและจัด

วาระการประชุม
ข้อมูล

การส่งเอกสารประกอบวาระ

ใหก้รรมการสภาฯ
Chairman Guide ดำเนินการประชุม

รายงานการประชุม
การสื่อสารมติสภาฯ และ

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

การติดตามการ

ดำเนินการตามมติสภาฯ



(1) ปฏิทินประชุม
� ประชุมสามัญ

� ประชุม retreat

� Non-executive meeting

2.1 การประชุมสภาฯ



(2) การกลั่นกรองและ

จัดวาระการประชุม

� ปัญหาที(พบบ่อยคือ ความเหมาะสม/สมควรบรรจุเป็นวาระ
ประชุมสภาฯ

� กฎหมายกาํหนด

� หน่วยงานตน้สงักดักาํหนด

� อื3นๆ (ไม่เขา้ทั9งสองขอ้ขา้งตน้)

2.1 การประชุมสภาฯ



(3) ข้อมูลประกอบ

วาระ

2.1 การประชุมสภาฯ

การรวบรวม
ข้อมูล

ถูกต้อง ครบถ้วน 
เพียงพอ

วิธีการนำเสนอ
ข้อมูล 

วีดีทัศน์ สไลด์ นำเสนอด้วยวาจา



(4) การจัดส่ง

เอกสารประกอบการ

ประชุม

� E-meeting

� ไดร้บัเอกสารลว่งหน้าก่อนวนัประชมุในเวลาที4เหมาะสม



(5) Chairman Guide

2.1 การประชุมสภาฯ

สรุปที่มาของวาระ วาระย่อ

กฎระเบียบ ที่เกี่ยวข้อง ผู้นำเสนอ / วิธีการนำเสนอ



(6) ดำเนินการประชุม

• นับองค์ประชุม

ก่อนเริ่มการประชุม

• การนับคะแนน

• โดยการยกมือ

• การเขียนในบัตร (ปริญญากิตติมศักดิ์ กำหนดว่าต้องเป็นลายลักษณ์อักษร  
สรรหาอธิการบดี  การสรรหาคณบดี ที่เสนอชื่อมากกว่าสองชื่อ เป็นต้น )

การออกเสียง 

• เกินกึ่ง

• เอกฉันท์

• ฯลฯ

เกณฑ์การสรุปมติ

Quality debate??

2.1 การประชุมสภาฯ



(7) รายงานการประชุม

วิธีบันทึกรายงานการประชุม : 

- สรุปสาระสำคัญ 

- ถอดเทปบันทึกทุกถ้อยคำ

2.1 การประชุมสภาฯ



(8) การสื่อสารมติ

สภาฯ
ต้นเรื่องแจ้งกลับ เผยแพร่มติย่อ

2.1 การประชุมสภาฯ



(9) ติดตามการ

ดำเนินการตามมติ

สภา

2.1 การประชุมสภาฯ

กลไก เช่น การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของสภาฯ

เรื่องนี้ต้องติดตามหรือไม่ เช่น นโยบายเฉพาะ

กิจ (Policy Improvised)



2.2 ปฏิสัมพันธ์

ของกรรมการ

สภาฯ และ 

ประชาคม
การเยือนคณะ และส่วนงาน
ต่างๆ ของมหาวิทยาลัย

การเสวนาประชาคม Retreat

2. บทบาท หน้าท่ี และความรับผิดชอบ



3. ปัจจัยเอื้อต่อประสิทธิภาพ

การปฏิบัติหน้าท่ีเลขานุการสภาฯ



More 
expectations
(chairman role but 
secretary support
needed)

Strategies Quality of 
debate

Conflict 
resolution

Social 
Dynamic



Do these 
practices 
happen in the 
boardroom of 
your 
organization?

1. The chairman and the board should agree on 
an annual programme to discharge formal and informal business.

2. Any director should be free to ask for items to be placed on the agenda 
at any time.

3. Board discussions should be actively managed by the chairman including 
an accurate oral summary before any item is considered closed.

4. The chairman’s challenge in resolving conflict is to achieve consensus 
without sacrificing principle.

5. All board presentations should be circulated one full week in advance of 
a meeting and only an executive summary presented. A balance should be 
struck between retrospection and looking forward.

6. The chairman should sit with the outside directors alone at regular intervals.
7. All the recordable business of the company should happen in the boardroom 

and be properly minuted.
8. Directors should be given easy and secure access to board papers via the 

internet and tablet devices and have the opportunity to store earlier papers.
9. Everything must be done to correct the inevitable asymmetry of 

information, knowledge and familiarity in the boardroom between outside 
directors and executives.

10. The company secretary or similar should be the conduit for advice to 
the board.

11. Directors should be supported in taking external advice at the company’s 
expense whenever they feel it appropriate.



Thank You
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