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บทบาทหน้าท่ีของสํานักงานสภามหาวิทยาลัย 
1. จัดประชุมสภามหาวิทยาลัย ตามระยะเวลาที่กําหนดไว้ในแต่ละปีการศึกษา 
2. ประสานงานและการอํานวยความสะดวกสําหรับคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย 
3. รวบรวมข้อมูลสาระสําคญัที่สําคัญของมหาวิทยาลัย และการดําเนินงานของสภามหาวิทยาลัย 
4. ติดตามผลการปฏิบัติงานตามมติที่ประชุมของสภามหาวิทยาลัย 
5. ประเมินสภามหาวิทยาลัย 
  

1. หน่วยงานของท่านให้บริการอะไร ใครเปน็ผู้รบับริการ 

บริการ ผู้รับบริการ 

1. อํานวยการประชุมสภามหาวิทยาลัย และ
ประสานงานการประชุม ทั้งก่อน ระหว่าง และหลังการ
ประชุม 

คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยและผู้บริหารมหาวิทยาลัย 

2. อํ าน วยคว ามสะดวกและประสานง าน
หน่วยงานภายในท่ีจะเสนอเรื่องวาระการประชุม เพ่ือจะได้
จัดทํารูปเล่มสมบูรณ์ก่อนจะมีการประชุมล่วงหน้าอย่าง
น้อย 10 วัน 

คณะ/หน่วยงานภายใน ที่จะเสนอวาระการประชุม 

3. ให้คําปรึกษาการจัดทําวาระ และประเด็นเรื่อง
การนําเสนอ พร้อมเอกสารประกอบ (ถ้ามี) 

ผู้มาขอรับคําปรึกษาจากคณะ/หน่วยงานภายใน 

4. จัดทํารายงานการประชุม ระเบียบวาระ และ
ข้อมูลสําคัญที่ต้องใช้ในการประชุม เชิญคณะกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยประชุมและจดบันทึกการประชุม 

คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยและผู้บริหารมหาวิทยาลัย 

5. จัดทํามติย่อการประชุม เผยแพร่สาระน่ารู้
เก่ียวกับเกณฑ์มาตรฐานท่ีเก่ียวข้อง บทความวิชาการ 
ข้อมูลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย ขึ้นเว็บไซต์สภา
มหาวิทยาลัย เพ่ือให้บุคลากรภายในมหาวิทยาลัยได้ทราบ
นโยบาย ภารกิจของสภามหาวิทยาลัย ติดตามความ
คืบหน้างานของสภามหาวิทยาลัย 

บุคลากรภายในมหาวิทยาลัย 

6. ติดตามผลการปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัยตาม
มติที่ประชุม และรายงานความก้าวหน้า หรือปัญหา
อุปสรรคในการปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัยที่ ไม่อาจ
ดําเนินการได้ตามมติสภา 

คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยและผู้บริหารมหาวิทยาลัย 

7. ประเมินสภามหาวิทยาลัยโดยผู้ทรงคุณวุฒิ
ภายนอก เพ่ือการปรับปรุง 

คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยและผู้บริหารมหาวิทยาลัย 



- 2 - 

 

2. ขั้นตอน วิธีการปฏิบัติ ของการให้บริการในปัจจุบัน 

บริการ ขั้นตอน/วิธีการ โอกาส หรือปญัหาอุปสรรค 

1. แ จ้ ง วั น ป ร ะ ชุ ม ส ภ า 
มหาวิทยาลัยตามที่ได้กําหนดไว้ในแต่
ละปีการศึกษา และกําหนดระยะเวลา
วันสิ้นสุดการรับเร่ือง  

       แจ้งคณะ/หน่วยงานภายในให้
เสนอวาระการประชุมล่วงหน้าก่อนจะ
มี ก า ร ป ร ะ ชุ ม  โ ด ย แ น บ ป ฏิ ทิ น
กําหนดการประชุม และระยะเวลา
สิ้นสุดการรับเร่ือง 

       ส่วนใหญ่คณะ/หน่วยงานภายใน 
จะเสนอเร่ืองแจ้งให้สภามหาวิทยาลัย
ทราบเกี่ยวกับกิจกรรมการดําเนินงาน 
การอบรม/ประชุมสัมมนา การดูงาน/
ทัศนศึกษาของนักศึกษา ฯลฯ 
        ควรใช้โอกาสในการดําเนินงาน
กิจกรรมต่างๆ  ป้อนข้อมูลผลเ ชิง
ประจักษ์ที่ เห็นผลงานเป็นรูปธรรม 
วัดผลได้เพ่ือประโยชน์การตอบโจทย์
ตัวช้ีวัดต่างๆใน IQA ได้ชัดเจนมากขึ้น 

2. ติดตาม และประสานงาน
คณะ/หน่วยงานภายใน ขอให้ส่งเร่ือง
วาระการประชุมภายในระยะเวลาที่
กําหนด 

       ติดต่อทางโทรศัพท์และอีเมล
ของสภามหาวิทยาลัย 

        โทรศัพท์ติดต่อคณะ/หน่วยงาน 
เจ้าของวาระท่ีจะเสนอ ค่อนข้างยาก 
เน่ืองจากมีภารกิจนอกหน่วยงาน 

3. รวบรวมและตรวจสอบ
ความถูกต้องสมบูรณ์ของวาระ และ
เอกสารประกอบการประชุม เ พ่ือ
จัดพิมพ์ และจัดทําเป็นรูปเล่มเสนอ
ผู้ บริหารและคณะกรรมการสภา
มหาวิทยาลัย 

      การตรวจสอบอาจมีการปรับแก้
ไขเอกสารวาระการประชุมทางอีเมล 
กรณีมีการแก้ไขเล็กน้อย หรือโทรศัพท์
ติดต่อเจ้าของวาระให้มารับคําปรึกษา 
ไปดําเนินการแก้ไขให้มีความชัดเจน
มากข้ึน 

       รูปแบบการนําเสนอในวาระเรื่อง
เดียวกัน มีรูปแบบและความชัดเจนใน
การนําเสนอแตกต่างกัน 
       ควรใช้โอกาสนี้ร่วมกับสํานักงาน
สภามหาวิทยาลัยปรับปรุงรูปแบบ/
แบบฟอร์มการนําเสนอหลักสูตรใหม่ 
หลั ก สู ต ร ป รั บ ป รุ ง  ก า ร รั บ ร อ ง
มาตรฐานการศึกษา เป็นต้น 

4. จัดทํารายงานการประชุม
ส่ งห น่ วยงาน /คณะที่ รั บผิ ดชอบ 
เฉพาะวาระท่ีจําเป็นต้องแนบรายงาน
การประชุมส่ง สกอ.เพ่ือประกอบเร่ือง 

หรือส่งมติสภามหาวิทยาลัย
ให้คณะ/หน่วยงานที่ได้รับมอบหมาย
จากสภามหาวิทยาลัยให้ดําเนินการ
ต่อไป และขอให้แจ้งผลความก้าวหน้า
ต่อสภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้ง
ต่อไป 

1) เผยแพร่รายงานการประชุม 
และมติย่อการประชุมทางเว็บไซต์สภา
มหาวิทยาลัย 

2) ส่ งรายงานการประชุมใ ห้
คณะ/หน่วยงาน ทางอีเมล หรือแจ้ง
เป็นลายลักษณ์อักษร 

      การเผยแพร่ทางเว็บไซต์ต้องผ่าน
การรับรองรายงานการประชุมก่อน 
อาจมีความล่าช้า กรณีเร่งด่วนที่ต้อง
เสนอ สกอ. ควรอนุโลมให้ส่งรายงาน
ก า รป ร ะ ชุ ม  ยก เ ว้ น ม ติ สํ า คั ญที่
จําเป็นต้องรอการรับรองรายงานการ
ประ ชุมจ ากคณะกรรมกา รสภา
มหาวิทยาลัยก่อน 
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บริการ ขั้นตอน/วิธีการ โอกาส หรือปญัหาอุปสรรค 

5. ติดตามความก้าวหน้าการ
ดําเนินงานของคณะ/หน่วยงาน ตาม
มติสภามหาวิทยาลัย 

1) โทรศัพท์ 
2) อีเมล 
3) แจ้งเป็นลายลักษณ์อักษร 

      ผู้บริหารควรใช้โอกาสน้ี กําหนด
ก ร อ บ ร ะ ย ะ เ ว ล า สิ้ น สุ ด  ข อ ง
ความก้าวหน้าแต่ละหน่วยงาน/คณะ 

 

3. แนวทางการปรับปรุงคุณภาพการให้บริการในอนาคต 

จัดทําระบบการประชุมสภามหาวิทยาลัย โดยใช้เว็บไซต์สภามหาวิทยาลัยมากขึ้น โดยรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
เผยแพร่ให้คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้บริหารและบุคลากรในมหาวิทยาลัยได้ใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงาน คือ 

3.1 กําหนดปฏิทินการประชุม กรอบระยะเวลาการเสนอเร่ือง ระยะเวลาที่คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยจะ
ได้รับเอกสารก่อนการประชุม 

3.2 สภาวิชาการ หรือหน่วยงานที่เก่ียวข้องในประเด็นเรื่องต่างๆ ร่วมกับสํานักงานสภามหาวิทยาลัย ปรับปรุง
แบบฟอร์ม รูปแบบการนําเสนอเรื่องต่างๆ ต่อสภามหาวิทยาลัยให้กระชับ ชัดเจน ตรงประเด็นที่จะให้คณะกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยพิจารณา 

3.3 สภาวิชาการร่วมกับสํานักงานสภามหาวิทยาลัย ทําความเข้าใจกับคณะ/หน่วยงาน ในการบรรจุสาระ
ประเด็นในแบบฟอร์มและรูปแบบการนําเสนอเรื่องต่างๆ โดยสํานักงานสภามหาวิทยาลัยเป็นพ่ีเลี้ยงและให้คําปรึกษา
กรณีจะนําเรื่องเสนอสภามหาวิทยาลัย 

3.4 เผยแพร่หลักเกณฑ์ของ สกอ. ที่เกี่ยวข้องที่สําคัญ แบบฟอร์ม รูปแบบ หรือ Flow Chart เกี่ยวกับการเสนอ
วาระเรื่องต่างๆ  

3.5 เผยแพร่ระเบียบวาระการประชุม รายงานการประชุม มติย่อการประชุม บทความวิชาการของสภ
มหาวิทยาลัย นโยบายสําคัญที่ควรทราบในการปฏิบัติงานตามมติของสภามหาวิทยาลัยอย่างต่อเน่ืองและเป็นปัจจุบัน 

3.6 จัดระบบการติดตามงานของสภามหาวิทยาลัยตามมติสภา โดยมี Blog ข้อมูลการติดตามที่มีกรอบ
ระยะเวลาสิ้นสุด และ Blog ข้อมูลย้อนกลับให้รายงานความก้าวหน้าของการดําเนินงาน ทันกับระยะเวลาสิ้นสุด เพ่ือให้
เป็นไปตามมติสภามหาวิทยาลัย และจะได้รายงานต่อคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยอย่างต่อเน่ือง 
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