คู่มือ
การจัดประชุมสภามหาวิทยาลัย

งานจัดประชุมและประสานงาน
สานักงานสภามหาวิทยาลัยนเรศวร

๑

คู่มมืือ
การรจัดปรระชุมสสภามหหาวิทยาลัยนเรศววร

งานจัจัดประะชุมแลละประะสานงงาน
สสํานักงงานสภภามหาาวิทยาาลัยนเรศวรร
มหาวิวิทยาลัลัยนเรรศวร

๒

บทนํา

การประชุมมเป็นการพบปปะกัน ในสังคคมต่างๆ ได้พฒนารู
ฒ
ั
ปแบบการประชุมพบปะกันอย่างหลากหลาย แลละ
การปรระชุมแต่ละชนินิดมีขอ้ กําหนดการประชุมที่จําเพาะเจาะะจง เพื่อให้บรรรลุวัตถุประสงงค์ที่แตกต่างกักัน จึงมีการ
บัญญัตั ิศัพท์เฉพาะทีที่ตรงกับการปประชุมครบแตต่ละรูปแบบ เชช่น การประชุมแบบสมัชชาา (Assembly)) การ
ประชุมมสัมมนา (Seminar) การปประชุมแบบคอองเกรสส์ (Congress) เช่น คองเกรสส์แหห่งเวียนนา การประชุมแบบบ
คอนเววนชัน (Convention) การปประชุมโต๊ะกลลม (Roundtaable) การประะชุมแบบซิมโปปเซียม (Sympposium) การร
ประชุมมคณะกรรมกการ (Board Meeting)
M
การรประชุมปรึกษาหารื
ษ อ (Connsultative Meeeting) การปประชุมคู่ขนานน
(Parallel Meetingg) การประชุมข้างเคียง (Prooximity Meeeting) การประชุมปฏิบัติกาาร (Workshop) การประชุม
(
e) เป็นต้น แลละในทีน่ ี้จะกลล่าวถึงเฉพาะเรืรื่องการประชุชุมในรูปแบบขของ
ใหญ่ออย่างทางการ (Conference
คณะกกรรมการ
ดังนั้นในกาารทํางาน ไม่วว่าภาคราชการรหรือธุรกิจเอกกชนก็ตาม จะะต้องมีการจัดประชุ
ป มเพื่อเป็ปนการระดม
ความคิคิด เพื่อรับทรราบข้อมูล เพือพิ
อ่ จารณา ให้ความเห็นชอบบ เพื่ออนุมตั ิหหรือเพื่อหามติเสียงข้างมากใในเรื่องใด
เรื่องหหนึ่ง รวมถึงต้อองมีการบันทึกกการประชุม กการบันทึกรายยงานการประชชุมจึงสามารถนํามาเป็นหลักกฐาน จากที่ได้ดมี
การรับบรองรายการปประชุมนั้นๆ ทั้งนี้ผู้บังคับบัญชา หรือหัวหน้างานอาจมมอบหมายให้ผผูู้ใต้บังคับบัญชชาที่เห็นสมคววร
ทําหน้น้าที่เป็นฝ่ายเลลขานุการเพื่อดดําเนินการในเเรื่องของการปประชุม ซึ่งอาจจจะเริ่มต้นตั้งแต่ การนัดกรรรมการ (ในกรรณี
ที่มิใช่เเป็นการประชุชุมต่อเนือ่ งตามมปกติทมี่ ีกาํ หนดนัดแน่นอนนอยู่แล้ว) ในกการจัดทําระเบีบียบวาระการปประชุมจัด
เอกสาารประกอบกาารประชุม ดูแล ความเรียบร้ร้อยของห้องปประชุม และหนน้าที่สําคัญอีกประการหนึ่งคือ
การจดดบันทึกและจัดั ทํารายงานกการประชุม ซึ่งงเป็นงานที่จะต้องใช้ฝีมอื แลละทักษะเฉพาาะตัวที่คอ่ นข้าางสูง ซึ่ง มีมติ
ของที่ประชุมทีผ่ ่านการรับรองแล้ล้วจะนําไปสู่การปฏิ
า บัติงานใในภายหลัง จึงสรุ
ง ปได้ว่าการรจัดประชุมมีคความสําคัญเพืพื่อ
อ้ ลที่หลากหลลายและได้ขอ้ ยุติ
แสดงถึถึงการมีส่วนร่ร่วมในการตัดสินใจหรือแสดดงความคิดเห็น ซึ่งเป็นกลไกกที่ทําให้ได้ขอมู
ที่จะนํนําไปสู่การปฏิบบัติได้และนําไปสู
ไ ่การยอมรับจากผู
บ ้ที่มสี ว่ นเกี
น ่ยวข้องต่ออไป

๓

สารบัญ
ราายการ

หน้น้า

ตอนที่ ๑
คววามสําคัญในกการจัดประชุม
ขั้นั ตอนการจัดประชุ
ป ม
องงค์ประกอบขอองสภามหาวิทยาลั
ท ยนเรศวรร
อําานาจหน้าที่ของสภามหาวิ
อ
ท ยนเรศวรร
ทยาลั
สาาระสําคัญของงข้อบังคับของงมหาวิทยาลัยยนเรศวร
รูปปแบบการจัดวาระการประช
ว
ชุมสภามหาวิททยาลัยนเรศววร
แนนวทางการเสนนอเรือ่ งต่อสภภามหาวิทยาลััยนเรศวร
ปัจจัยการนําเสสนอที่มีประสิททธิภาพ
กาารประชุมทีด่ ี
ตอนที่ ๒
FOOLW CHARTT การประชุมมสภามหาวิทยยาลัยนเรศวร
ตอนที่ ๓

๕
๖
๑๓๓
๑๔๔
๑๕๕
๑๘๘
๒๐๐
๒๓๓
๒๔๔

รายละเอียดการรจัดประชุมสภภามหาวิทยาลััยนเรศวร
ขั้นนตอนที่ ๑ การวางแผนแลละการเตรียมกการก่อนการประชุม
งานด้านเอกสาร
งานด้านกาารติดต่อประสสานงาน
งานด้านงบบประมาณและะการเงินสําหรัรับการประชุม
ขัน้นตอนที่ ๒ การดําเนินการประชุมหรือขณะประชุม
กาารดําเนินงานใในวันประชุม
ขัน้นตอนที่ ๓ การดําเนินงานภายหลังการปประชุม
ภาคผนวกก

๓๒๒
๓๒๒
๓๓๓
๓๕๕
๓๖๖
๓๖๖
๓๖๖
๓๘๘

๒๗๗

ตัวั อย่างเอกสารรและแบบฟอร์มต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องในการรจัดประชุมสภภามหาวิทยาลัลัย

๔

ตอนที่ ๑

๕

ความมสําคัญในกาารจัดประชุม
การรวมกลลุ่มกันของบุคคคลทีม่ ีจุดมุ่งหมมายเพื่อแสดงงความคิดเห็นอัอนจะนํามาซึ่งงหลายแนวทาางที่จะ
ประกอบการตัดสินใใจเพื่อให้ได้สิ่งงทีด่ ีทสี่ ุด (ในสสภาพแห่งควาามเป็นจริงที่สามารถทําได้) ดังนั้นการประชุมเป็น
ญ
ารรงอยู่ขององค์กรทั
ก ้งภาครัฐ แและเอกชน รววมทั้งภาค
กิจกรรรมหรือกระบววนการหนึง่ ที่เเป็นหัวใจสําคัญของการดํ
ประชาชนบางองค์กรถึ
ก งขั้นดํารงอองค์กรอยู่เพื่อการประชาคมมหน้าที่หลักอีกด้วย การปรระชุมควรระลึกอยู
ก ่เสมอว่าในน
ที่ประชุมเป็นการแสสดงความคิดเหห็นนั้นย่อมไม่มีสิ่งใดถูกหรืออผิด มีแต่สิ่งที่เหมาะสมในขขอบเขตของเหหตุและผลที่
เป็นไปปได้เพราะฉะนนั้นการประชุมมจึงมีความจําเป็
เ นจะต้องลดดความเป็นตัวตนของตนเอง
ต
งลงมาเพื่อเปิดดใจยอมรับฟัง
ความคิคิดเห็นของผูอือ้ ่นื ซึ่งอาจขัดแแย้งกับความคิดของตน เพื่ออยังประโยชน์สสููงสุดต่อจุดมุง่งหมายของการประชุม
ฉฉะนั้น หลายคคนมักเบื่อทีต่ อ้องประชุมหรืออจัดประชุมยิ่งต้องทํางานเป็ปนทีมบริหารโครงการร่วมกัับผู้ร่วมทีมจาก
หลายฝ่าย ช่วงระหวว่างประชุมมีแต่
แ คุยเถียงกันไไปมา หลังออกจากห้องประะชุมมาก็ไม่ได้้เรื่องได้ราวอะะไร ยิ่งในช่วง
งานภาารกิจที่มากมาาย งานที่เร่งด่วน ทําให้เรารูรู้สึกว่า การจัดดหรือเข้าประชชุมมักทําให้เราเสียเวลาในกการทํางาน
ออย่างไรก็ตามถถ้าเราก้าวขึ้นสสู่ระดับบริหารร ต้องรับฟังปัญหา ตัดสินใจจกําหนดนโยบบายขององค์กร เราคงไม่
สามารรถหลีกเลี่ยงการประชุมมีนัดต้องประชุมกกับหลายฝ่ายจจนเต็มตารางเเวลาการทํางาาน จนกระทั่งงงานประชุมอาาจ
กลายเป็นงานหลักขของผู้บริหาร ดังนั้นเราจึงไมม่ควรมองข้ามมความสําคัญของการประชุ
ข
ม ควรบริหารเวลาการประชชุม
ให้ดที ี่สุดจึงจะได้ผลลลัพธ์จากการปประชุมอย่างเต็มศักยภาพ คคุ้มค่ากับเวลาาต่อไป

๖

ขั้ันตอนการจัจัดประชุม

ขั้นตอนหลัก

๑๑.การวางแผนนและการเตรียมการก่อนการประชุม
เอกสาาร /
ขั้นนตอนย่อย
ผู้รับผิดชออบ
ข้อเสนอแนะ
แบบฟออร์ม

กําหนดกการ
๑.๑ หาารือกับ
ประธานและะ
- สอบถถามประธานเรืื่อง
ประชุ
ม
ส
สภา
ประธานนเพื่อกําหนด เลขานุการ
กําหนดดการประชุมคครั้งต่อไป
มหาวิ
ท
ย
ยาลั
ย
สถานที่ใในการ
ประชุม
- กรณีผู้บริหารเช่น นนายก
สภามหหาวิทยาลัยนเรศวร
อธิการรบดี ให้ตรวจสสอบเวลา
จากปฏิฏิทินการปฏิบัติงาน
และยืนยั
น นการตรวจสอบ
๑. การวางแแผน
เพิ่มเติมจากเลขานุ
ม
กการ/
และการ
ผู้รับผิดชอบเพื
ด
อ่ นัดหหมายใน
เตรียมการกก่อน
รายชื่อ/เเบอร์ การจัดดประชุมต่อไป
โทรศัพท์ของ
การประชุม
- กรณีกรรมการสภาา
๑.๒ ตรรวจสอบเวลา
กรรมการรสภา
มหาวิททยาลัยและผู้เข้ขาร่วม
ฝ่ายเลขานุกการ
ผู้เข้าปรระชุมเบือ้ งต้น
มหาวิทยยาลัย
ประชุมคนอื
ม ่นๆ ให้ตรวจสอบ
ต
และผู้เข้าาร่วม
เวลาโดดยการโทรสอบบถาม /
ประชุม
e-mail/จดหมายเชิญ
ญโดย
แนบแบบบตอบรับ/ เพื่อยืนยัน
การเข้าาร่วมประชุม
- จากกการตรวจสอบเวลา
จะต้องเป็
ง นวันและเววลาที่
ผู้บริหาารว่าง และกรรรมการ
คนอื่นๆ ว่างไม่ต่ํากวว่า ๘๐%

ระยะเวลาา
ดําเนินการ

ล่วงหน้า ๑ ปี

ก่อนการประะชุม
๓ สัปดาหห์

๗
๑. การวางแผนและการเตรียมการก่อนการประชุม (ต่อ)
ขั้นตอน
เอกสาร /
ขั้นตอนย่อย
ผู้รับผิดชอบ
ข้อเสนอแนะ
หลัก
แบบฟอร์ม
๑.จํานวนผู้เข้าร่วม
ประชุม
๑.๓ จองห้อง
ระบบจอง ๒.จํานวนอาหารว่าง
ประชุม อุปกรณ์
ห้องประชุม และเครือ่ งดื่ม
โสต รวมทั้ง
ฝ่ายเลขานุการ
ใน Web/ ๓. อุปกรณ์
เครื่องดืม่ และ
ของกองกลาง โสตทัศนูปกรณ์
อาหารว่าง
คอมพิวเตอร์ โดยยืนยัน
การใช้หอ้ งกับกองกลาง

- เมื่อกําหนดวัน เวลา
หนังสือเชิญ แน่นอนแล้ว หนังสือ
ฝ่ายเลขานุการ
๑. การ
๑.๔ เชิญประชุม
ประชุม
เชิญคณะกรรมการและ
วางแผน โดยการทําหนังสือ
ผู้เข้าร่วมประชุมพร้อม
และการตรี เชิญประชุม
แบบตอบรับ (ล่วงหน้า
ยมการก่อน
ก่อนการประชุมไม่ต่ํา
การประชุม
กว่า ๓ สัปดาห์)
(ต่อ)
๑.๕ จัดเตรียมใบ
เซ็นชือ่ เข้าร่วม
ประชุมและแบบใบ เจ้าหน้าที่
เซ็นชือ่ รับเงินพร้อม การเงิน
ขอเบิกเงินสํารอง สํานักงานสภา
จ่ายจากกองคลัง มหาวิทยาลัย
โดยเจ้าหน้าที่
นเรศวร/ผู้ช่วย
การเงิน
เลขานุ
ประสานงานเบิก การ
ค่าใช้จ่ายต่าง ๆที่
เกี่ยวข้อง

- ทําหนังสือขออนุมตั ิ
ต่าง ๆ เช่น ขออนุมตั ิ
ใบเซ็นชื่อเข้า จัดประชุม ขออนุมตั ิ
ร่วมประชุม ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ (กอง
และใบเซ็นชือ่ คลัง) การใช้
ยานพาหนะการ
รับเงิน
เดินทาง(กองอาคาร
สถานที่)

ระยะเวลาดําเนินการ

ล่วงหน้า ๑ เดือน

ยืนยันการประชุมก่อน
การประชุม ๒ สัปดาห์

ก่อนการประชุม
๒ สัปดาห์

๘
๑. การวางแผนและการเตรียมการก่อนการประชุม (ต่อ)
เอกสาร /
ขั้นตอนหลัก ขั้นตอนย่อย ผู้รับผิดชอบ
ข้อเสนอแนะ
แบบฟอร์ม
๑.๖ การเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์
การประชุม
กรรมการสภา
มหาวิทยาลัย
๑.การ
ตามกําหนด ใน
ควรดําเนินการ
วางแผนและ หลากหลาย
ประชาสัมพันธ์
การการ
ช่องทาง เช่น
ฝ่ายเลขานุการ
ก่อนไม่นอ้ ยกว่า
เตรียมการ ประชาสัมพันธ์
๒ สัปดาห์
ก่อนการ
ในคณะ
ประชุม(ต่อ) กรรมการบริหาร
ประชาสัมพันธ์
ทางWebsite
ของสํานักงาน
สภา
มหาวิทยาลัย

ระยะเวลาดําเนินการ

ก่อนการประชุม
๓ สัปดาห์

๙

๑. การวางแผนและการเตรียมการก่อนการประชุม (ต่อ) (ด้านเนื้อหาการประชุม)
เอกสาร /
ขั้นตอนหลัก ขั้นตอนย่อย ผู้รับผิดชอบ
ข้อเสนอแนะ
ระยะเวลาดําเนินการ
แบบฟอร์ม
๒.๑ สอบถาม
- ต้องมีเนือ้ หาครบถ้วน
ประธาน/
ทุกวาระ ในกรณีที่มี
อธิการบดี เพื่อ
เนื้อหาแบบ
กําหนดเนื้อหาที่
ก่อนการประชุม ๓ วัน
ฝ่ายเลขานุการ
Presentationที่อยูใ่ น
จําเป็นของแต่
(ตรวจสอบทุกวัน)
คอมพิวเตอร์หรือใน
ละวาระ/อาจจะ
website จะต้องทราบ
ประชุมนอก
URL ที่เกี่ยวข้อง
รอบก่อน
๒.๒ รวบรวม
เนื้อหาตาม
๒. การ
วางแผนและ วาระและ
การเตรียม เอกสาร
เนื้อหาการ ประกอบการ ฝ่ายเลขานุการ
ประชุมต่าง ๆ
ประชุม
ที่เกี่ยวข้อง เช่น
ระเบียบ
ข้อบังคับ มติ

ในกรณีที่เป็นข้อมูล
จะต้องทําการ
ตรวจสอบความถูกต้อง
ของข้อมูลเมื่อรวบรวม
เสร็จแล้วให้ประธาน/
อธิการบดี/เลขานุการ
ตรวจสอบทุกวาระ

ก่อนการประชุม ๒ วัน
(ตรวจสอบทุกวัน)

๒.๓ นําเนื้อหา
ตามวาระลง
ฝ่ายเลขานุการ
ระบบ
คอมพิวเตอร์

- ในกรณีที่เป็น URL
ต้องตรวจสอบการ
Link อีกครั้งก่อนแขวน
- แยกเนื้อหาเป็น
folder ตามวาระและ
ตั้งชือ่ พร้อมตั้งเป็นไฟล์

ก่อนการประชุม ๒ วัน
(ตรวจสอบทุกวัน)

๑๐

ขั้นตอน
หลัก

ขั้นตอนย่อย
๓.๑ การ
ตรวจสอบความ
พร้อมก่อนการ
ประชุม เช่น ห้อง
ประชุม อุปกรณ์
โสตฯ การติดตัง้
ป้ายชื่อ เนือ้ หาใน
web /ใน
คอมพิวเตอร์/
เครื่องบันทึกการ
ประชุมอาหาร
และเครือ่ งดื่ม

๒.การดําเนินการประชุมหรือขณะประชุม
เอกสาร /
ผู้รับผิดชอบ
ข้อเสนอแนะ
ระยะเวลาดําเนินการ
แบบฟอร์ม
- ไปก่อนเวลาไม่ต่ํากว่า
๑-๒ ชั่วโมง
- เปิดเครื่องคอมพิวเตอร์
และหน้า web ประชุมใน
ห้องประชุม
เตรียมการก่อนประชุม ๑ วัน
ทดสอบอุ
ป
กรณ์
โ
สตฯ
ฝ่ายเลขานุการ
ต่างๆ ว่าสามารถใช้งานได้
ปกติหรือไม่

๓.การ
ดําเนินการ
๓.๒ การเตรียม
ประชุมหรือ
ไฟล์ข้อมูลสําหรับ
ฝ่ายเลขานุการ
ขณะ
บันทึกการประชุม
ประชุม

- ในบางกรณีที่ประธาน
แจ้งว่าอาจมีการ
บันทึกเสียงการประชุมให้
บันทึกการ
เตรียมเครือ่ งบันทึกเสียงไป
ประชุม
ด้วย /กรณีมีการประชุม
ลับประธานจะไม่อนุญาต
ให้บันทึกเสียง

๓.๒ การเตรียม
ไฟล์ข้อมูลสําหรับ
ประธาน
บันทึกการประชุม
๓.๓ บันทึกการ
ประชุมตาม
ประเด็น และ
เนื้อหา
๓.๔ สรุปการ
ประชุม

ฝ่ายเลขานุการ

ขึ้นในPresentation
เต็มจอในห้องประชุม

ประธาน

- ใช้ไฟล์ของการบันทึกการ สรุปประเด็นขึน้ จอตามวาระการ
ประชุม
ประชุม

พร้อมกับวาระการประชุม

๑๑

ขั้นตอนหลัก

๓. หลังการประชุม (ด้านการจัดทํารายงานการประชุม)
เอกสาร /
ขั้นตอนย่อย
ผู้รับผิดชอบ
ข้อเสนอแนะ
แบบฟอร์ม
๔.๑ นําไฟล์บันทึก
การประชุมปรับ
แก้ไขเพื่อทําเป็น
รายงานการประชุม
๔.๒ เผยแพร่มติยอ่
การประชุมที่ยงั
ไม่ได้รับรอง

๔. การจัดทํา
รายงานการ
๔.๓ ส่งให้
ประชุม
คณะกรรมการสภา
มหาวิทยาลัย
ตรวจสอบรายงาน
การประชุม
๔.๔ ปรับแก้ไข
รายงานการประชุม
ตามที่
คณะกรรมการ
ปรับแก้ไขและ
นําเสนอให้นายก
สภามหาวิทยาลัย
ลงนามเมื่อรับรอง
รายงานการประชุม
แล้ว ในการประชุม
ครั้งต่อไป

ฝ่ายเลขานุการ

ฝ่ายเลขานุการ

ฝ่ายเลขานุการ

ฝ่ายเลขานุการ

ระยะเวลาดําเนินการ

ภายใน ๑ สัปดาห์

มติยอ่ รายงาน
การประชุมที่
ยังไม่ได้รับรอง
- เมื่อกรรมการ
สภา
มหาวิทยาลัย
รายงานการ ตรวจสอบ
ประชุม เรียบร้อยแล้ว
ต้องลงนาม
รับรองการ
แก้ไข

รายงานการ
ประชุม

หลังการประชุม ๓ วัน

หลังการประชุม ๑ สัปดาห์

๑๒

ขั้นตอนหลัก
๔. การจัดทํา
รายงานการ
ประชุม(ต่อ)

๓. หลังการประชุม (ด้านการจัดทํารายงานการประชุม) ต่อ
เอกสาร /
ขั้นตอนย่อย ผู้รับผิดชอบ
ข้อเสนอแนะ
แบบฟอร์ม
๔.๔ เผยแพร่
ฝ่าย
รายงานการ
เลขานุการ
ประชุม/มติการ
ประชุมกรรมการ
สภามหาวิทยาลัย
ใน website

ระยะเวลาดําเนินการ

หลังการประชุม ๑ สัปดาห์

๕.๑ จัดหนังสือขอ
อนุมตั ิเบิกจ่ายเงิน
เพื่อเป็นค่าเบี้ย
ประชุม เสนอ
มหาวิทยาลัยเพื่อ
อนุมตั ิการเบิกจ่าย

- แนบใบเซ็นชือ่ พร้อม
หนังสือขออนุมัติ
งานธุรการ
เบิกจ่ายค่าตอบแทน
สํานักงาน หนังสือขออนุมัติ ค่าอาหาร อาหารว่าง
หลังประชุมเสร็จ ๒ สัปดาห์
เบิกจ่าย
สภา
ค่าทํางานนอกเวลา
มหาวิทยาลัย
ราชการของที่
ผู้เกี่ยวข้องและอื่น ๆ
ที่เกี่ยวข้อง

๕.๒ ส่งเอกสาร
เบิกจ่ายให้กอง
คลัง

- สําเนาเอกสารทั้งหมด
งานธุรการ
ไว้ที่
สํานักงาน หนังสือการเบิก
หลังประชุมเสร็จ ๒ สัปดาห์
สภา จ่ายเงิน/ใบอนุมัติ ๑ ชุดและสแกนใบ
เซ็นชือ่ เก็บไว้ ๑ ชุด
มหาวิทยาลัย

๕. การทําเบิกจ่าย
เบี้ยประชุม

๑๓

องค์ปประกอบของงสภามหาวิททยาลัย
ลําดัับที่
๑
๒

องงค์ประกอบขอองกรรมการสสภา

การรดําเนินการ

นายกสสภามหาวิทยาลัย
กรรมการสภามหาวิททยาลัยโดยตําแหน่ง
ประกออบด้วย
- ออธิการบดี
- ปประธานสภาอาจารย์มหาวิททยาลัย
- ปประธานกรรมกการส่งเสริมกิจจการ
มมหาวิทยาลัย

โปรรดเกล้าฯ แต่งงตั้ง
โดยยตําแหน่ง

กรรมการสภามหาวิททยาลัย

เลืออกจากผู้ดํารงตตําแหน่งคณบบดี
ผู้อํานวยการวิทยยาลัย ผูอ้ ํานวยยการ
สถาบัน ผู้อํานวยยการสํานัก แลละ
ผู้อํานวยการศูนยย์ หรือหัวหน้าหน่
า วยงาน
ที่เรียกชือ่ อย่างอือื่นที่มฐี านะเทียบเท่า
คณ
ณะ
ผู้ดํารงตําแหน่งททางวิชาการตั้งงแต่
รองงศาสตราจารยย์ขึ้นไป
อธิกการบดีเลือกจจาก ผูด้ ํารงตําแหน่ง
รองงอธิการบดี
โปรรดเกล้าฯ แต่งงตั้งจากบุคคลลภายนอก
มหหาวิทยาลัยให้สสภามหาวิทยาาลัย เลือก
กรรรมการสภามหหาวิทยาลัยผูททรงคุ
้ ณวุฒิ
คนนหนึ่งเป็นอุปนนายกสภามหาวิทิ ยาลัย
และให้อุปนายกสสภามหาวิทยาาลัย
ทําหหน้าที่แทนนาายกสภามหาวิวิทยาลัย
เมื่ออนายกสภามหหาวิทยาลัยไม่อาจปฏิบัติ
หน้น้าที่ได้ หรือเมื่อไม่มีผดู้ ํารงตํตําแหน่ง
นายกสภามหาวิทยาลั
ท ย

กรรมการสภามหาวิททยาลัย
กรรมการและเลขานุนุการสภา
มหาวิททยาลัย
กรรมการสภามหาวิททยาลัยผูท้ รงคุคุณวุฒิ

จํานวน
(คน)
๑
๓

๓

๒
๑
๗

๑๔

อํานาจหน้าที่ของงสภามหาวิททยาลัยนเรศศวร
มาตรา ๑๔๔ สภามหาวิทยาลัยมีอํานาจจและหน้าที่คววบคุมดูแลกิจการทั่วไปของงมหาวิทยาลัยและโดยเฉพาาะ
า ่ ดังนี้
ให้มอี ําานาจและหน้าที
๑. วางนโยบายยของมหาวิทยาลัยเกี่ยวกับการศึ
ก กษา การรวิจัย การให้บบริการทางวิชาาการแก่สังคม
และการทํานุบาํ รุงศิลปวัฒนธรรมม
๒. วางระเบียบบและออกข้อบังคับของมหาวิิทยาลัยและออาจมอบให้สว่วนราชการใดใในมหาวิทยาลัลัย
ว
ยบแลละออกข้อบังคัคบสําหรับส่วนนราชการนัน้ เป็นเรื่อง ๆ ไปปก็ได้
เป็นผู้วางระเบี
๓. อนุมัตใิ ห้ปริญญา ประกาศนียบัตรบัณฑิต อนุปริญญ
ญาและประกาศศนียบัตร
๔๔. พิจารณาการจัดตั้ง การรววม และการยุบบเลิกบัณฑิตวิทยาลัย คณะะ วิทยาลัย สถถาบัน สํานัก
และศูนย์ หรือหน่วยยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐฐานะเทียบเท่ท่าคณะ รวมทั้งั การแบ่งส่วนนราชการของหหน่วยงาน
ดังกล่าาว
๕๕. อนุมัติการรับสถาบั
บ
นการศึศึกษาชั้นสูงแลละสถาบันวิจยัยเข้าสมทบ หรืรือการยกเลิกการสมทบ
๖๖. พิจารณาให้ความเห็นชอบบหลักสูตรการรศึกษาให้สอดดคล้องกับมาตตรฐานที่ทบวงมมหาวิทยาลัย
กําหนนด
๗๗. พิจารณาเสนนอเพื่อทรงพรระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งั และพิจารณ
ณาถอดถอนนาายกสภา
มหาวิททยาลัย กรรมมการสภามหาวิวิทยาลัยผูท้ รงงคุณวุฒิ อธิกาารบดี ศาสตราาจารย์ และศาาสตราจารย์พิพิเศษ
๘๘. แต่งตั้งและถถอดถอนรองออธิการบดี คณ
ณบดี ผู้อํานวยกการวิทยาลัย ผูอ้ ํานวยการสสถาบัน
ผู้อํานวยการสํานัก ผู้อํานวยการศูศูนย์ หรือหัวหหน้าหน่วยงานนที่เรียกชือ่ อย่างอื
า ่นที่มีฐานะะเทียบเท่าคณ
ณะ ศาสตราจาารย์
เกียรติติคุณ รองศาสตราจารย์พิเศศษ และผู้ชว่ ยศศาสตราจารย์พพิเศษ
๙๙. อนุมัติงบปรระมาณรายจ่ายจากเงินรายไได้ของมหาวิททยาลัย
๑๐. วางระเบียยบและออกข้ออบังคับต่าง ๆ เกี่ยวกับการเเงิินและทรัพย์์สนิ ของมหาวิทยาลั
ท ย
๑๑. แต่งตั้งคณ
ณะกรรมการเพืพื่อพิจารณาแลละเสนอความเห็นในเรื่องหนนึง่ เรื่องใดหรืออเพื่อมอบหมาาย
ให้ปฏิบัติการอย่างหหนึ่งอย่างใด อันอยู่ในอํานาจหน้าที่ของสภามหาวิทยาลลัย
๑๒. พิจารณาแและให้ความเห็ห็นชอบในเรือ่ งงที่เกี่ยวกับ กิจการของมหาาวิทยาลัยตามมที่อธิการบดี
เสนอ และอาจมอบบหมายให้อธิกาารบดีดําเนินกการอย่างหนึ่งออย่างใด อันอยูยู่ในอํานาจหน้น้าที่ของสภามมหาวิทยาลัยก็ไได้
๑๓. พิจารณาให้ความเห็นชออบและอนุมัตใิในเรื่องอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับกิจการของมหาวิวิทยาลัย ซึ่งมิไได้
ระบุใหห้เป็นหน้าที่ขอองผู้หนึ่งผูใ้ ดโดดยเฉพาะ มาตตรา ๑๕ การปประชุมของสภภามหาวิทยาลัลัยให้เป็นไปตาามข้อบังคับขออง
มหาวิททยาลัย

๑๕
สาระสําาคัญของข้อบังคับมหาวิทยยาลัยนเรศวรร
ว่าด้วย กการประชุมสภภามหาวิทยาลัลัย พ.ศ. ๒๕๓๓๓
การประชุมมเป็นการที่บุคคคลตั้งแต่สองคนขึน้ ไปมาแลกเปลี่ยนควาามรู้ ความคิดเเห็น ประสบกการณ์ เพื่อให้ได้
ไ
ข้อสรรุปและแนวทาางที่ถูกต้องในนการพัฒนาองงค์กร สําหรับบการประชุมสภภามหาวิทยาลลัยนเรศวร ให้ห้เป็นไปตาม
ข้อบังั คับมหาวิทยาาลัยนเรศวร วว่าด้วย การปรระชุมสภามหาาวิทยาลัย พ.ศศ. ๒๕๓๓ สารระสําคัญดังนี้
๑) หมวดที่ ๑ อํานาจและหหน้าทีข่ องนายก อุปนายก แและเลขานุการรสภามหาวิทยยาลัย
๒) หมวดที่ ๒ การประชุม
๓) หมวดที่ ๓ การเสนอข้อออภิปรายและะการอภิปราย
๔๔) หมวดที่ ๔ การลงมติ
๕๕) หมวดที่ ๕ บทเบ็ดเตล็ด
ฉะนั้น การรประชุมสภามมหาวิทยาลัยนเรศวรจะต้
น
องงให้เป็นไปตามมข้อบังคับมหาาวิทยาลัยนเรศศวร ว่าด้วยกาาร
ประชุมมสภามหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๒๕๕๓ จึงขอสสรุปประเด็นสําคัญ กล่าวคือ
๑. อํานาจหหน้าที่และหน้น้าที่ของนายก อุปนายก แลละเลขานุการสสภามหาวิทยาาลัย ตามข้อบังคับฯ ได้
กําหนนดไว้คือ
๑) นายกสภามมหาวิทยาลัยนนเรศวร มีอํานนาจและหน้าทีท่
• คววบคุมและดําเเนินกิจการขอองมหาวิทยาลัย
• เป็ป็นผู้แทนของสสภามหาวิทยาาลัยนเรศวร กิจการของสภาามหาวิทยาลัย
• อํานาจและหน้
า
าาที่อื่นตามที่กฎฎหมายบัญญัตั ิ หรือตามข้ออบังคับนี้กําหนนดไว้
๒) อุปนายกสภภามหาวิทยาลััยมีอํานาจและะหน้าที่ชว่ ยนาายสภามหาวิททยาลัยในกิจกการทั่วไปหรือ
ตามทีที่ได้รับมอบหมมาย เมือ่ นายยกสภามหาวิททยาลัยไม่อยู่หรือื ไม่อาจปฏิบบัติหน้าที่ได้ ใหห้อุปนายกสภภามหาวิทยาลััย
ทําหนน้าที่แทนนายกสภามหาวิทยาลัยและให้มมีีอํานาจหน้าที่เช่นเดียวกับนนายกสภามหาวิทยาลัยตามมทีก่ ําหนดไว้ใน
ตามขข้อบังคับไว้

๑๖
๓) เลขานุการมีอํานาจและหน้าที่
•
•
•
•
•
•
•

เชิญประชุมสภามหาวิทยาลัยตามคําสั่งของนายกสภามหาวิทยาลัย
แจ้งระเบียบหรือเรือ่ งที่เกี่ยวข้องต่อที่ประชุม
เชิญบุคคลใด ๆ เข้าร่วมประชุมหรือชี้แจงในที่ประชุม
จัดทํารายงานการประชุม
แจ้งมติของทีป่ ระชุมสภามหาวิทยาลัยไปยังผู้เกี่ยวข้อง
เก็บรักษาเอกสารของสภามหาวิทยาลัย
ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กําหนดไว้ในข้อบังคับนี้ หรือตามที่นายกสภามหาวิทยาลัย
หรือสภามหาวิทยาลัยมอบหมาย

๒. การประชุมสภามหาวิทยาลัยนเรศวร ได้กําหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยไว้ตามข้อบังคับฯ ตาม
ข้อ ๗ โดยให้มีการประชุมอย่างน้อยภาคเรียนละ ๑ ครั้ง หรือ ตามกําหนดทีส่ ภามหาวิทยาลัยได้มมี ติไว้
แต่ประธานจะสั่งงดการประชุมครั้งใดก็ได้ เมื่อเห็นว่าไม่มเี รื่องที่สมควรจะบรรจุเข้าระเบียบวาระการประชุม
การประชุมจะต้องมีกรรมการจํานวนไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมการทั้งหมด จึงเป็นองค์ประชุม
๓. การจัดระเบียบวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัย ให้เป็นไปตามข้อบังคับฯ หรือการประชุมให้เป็นไป
ตามที่ประธานหรือเลขานุการแล้วแต่จะพิจารณาเห็นสมควรไปตามลําดับ ดังนี้
•
•
•
•
•
•
•

ระเบียบวาระที่ ๑
ระเบียบวาระที่ ๒
ระเบียบวาระที่ ๓
ระเบียบวาระที่ ๔
ระเบียบวาระที่ ๕
ระเบียบวาระที่ ๖
ระเบียบวาระที่ ๗

เรือ่ งที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
เรือ่ งพิจารณารับรองรายงานการประชุม
เรือ่ งพิจารณาทักท้วง
เรือ่ งสืบเนื่อง
เรือ่ งเสนอเพื่อพิจารณา
เรือ่ งเสนอเพื่อพิจารณาเชิงนโยบาย
เรือ่ งอื่น ๆ

๑๗
๔. การนําเสนอเรือ่ งต่อที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยนเรศวรได้แก่เรือ่ ง
• เรื่องกฎหมาย ข้อบังคับ หรือระเบียบของทางราชการที่กําหนดไว้ให้เป็นอํานาจ
หน้าที่ของสภามหาวิทยาลัย
• เรื่องที่กําหนดไว้ตามข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ ของสภามหาวิทยาลัยให้เป็นหน้าที่
ของสภามหาวิทยาลัย
• เรื่องที่เสนอเพือ่ ให้สภามหาวิทยาลัยมีมติให้ดําเนินการ
• เรื่องที่มผี ลกระทบต่อการพัฒนา หรือแก้ไขปัญหาของมหาวิทยาลัย
• เรื่องอื่น ๆ ตามที่สภามหาวิทยาลัยกําหนด
๕. การนําเสนอเรือ่ งเพื่อบรรจุในระเบียบวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัย ส่วนใหญ่เป็นเรื่อง เพื่อการ
พัฒนาหรือแก้ไขปัญหาของมหาวิทยาลัยในด้านต่าง ๆ ซึง่ การบรรจุในระเบียบวาระการประชุมแต่ละครั้ง
ดําเนินการตามความเหมาะสม โดยส่วนใหญ่เป็นเรื่องที่เกีย่ วข้องดังนี้
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

นโยบายหรือแผนพัฒนามหาวิทยาลัย
การเรียนการสอนและวิชาการ
กิจกรรมและสวัสดิการแก่บุคลากรและนิสติ
การวิจัย
การบริการวิชาการ
การประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย
การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
การบริหารและการพัฒนาทรัพยากร
เอกลักษณ์ ภาพลักษณ์ อัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย
ความร่วมมือ ทั้งภายในประเทศและภายนอกประเทศ
งบประมาณและการเงิน
อื่น ๆ

๑๘

รูปแบบบการจัดวาาระการประชชุมสภามหาาวิทยาลัยนเเรศวร
การจัจัดระเบียบวารระการประชุมสภามหาวิ
ม
ทยยาลัย ให้เป็นไปปตามลําดับนี้
๑. ระเบียบวาระที่ ๑ เรือ่ งที่ประธานแจ้
ร
งให้ททีี่ประชุมทราบบ เป็นเรื่องที่ประธานและ/
ป
/หรือกรรมการร
เลขานนุการ หรือหน่วยงานแจ้งให้้ที่ประชุมทราบ เป็นเรื่องที่ไม่
ไ ตอ้ งมีการอภิปรายเพื่อคววามสะดวก รววดเร็วในการ
ประชุมมการเสนอเรือ่องแจ้งเพื่อทราบ หน่วยงานนควรสรุปสาระะสําคัญและจัดั ทําเอกสารปประกอบการประชุม (ถ้ามี)
เพื่อจัดดทําเป็นเอกสารประกอบกาารประชุม ซึ่งววาระนี้ไม่ตอ้ งมีการลงมติ เพพราะไม่ใช่เรือ่องพิจารณา แตต่อาจมีขอ้ สังเกต
ได้ระเบียบวาระนี้จะลงท้
ะ ายว่าที่ปประชุมรับทราาบ
๒. ระเบียบวาระที่ ๒ เรือ่ งพิจารรณารับรองรายงานการประะชุม เป็นการนนํารายงานการรประชุมครั้งที่
ผ่านมาเสนอให้ที่ปรระชุมพิจารณาาว่าการบันทึกกการประชุมถูกต้องหรือไม่ หรืออาจจะมีกการแก้ไข ปรับบปรุง โดยอาจจ
ให้พิจารณาทีละหน้น้าในกรณีที่มิไดด้แจกล่วงหน้า หรือรวบยอดทั้งฉบับในกรณีที่แจกล่วงหน้าแล้ว หากกมีผู้เสนอแก้ไข
เลขานนุการจะต้องบัันทึกข้อความมที่แก้ไขใหม่อยย่างละเอียดแลละข้อความใหหม่จะต้องปรากฏในรายงานนการประชุมครัง้
ใหม่ด้ววย ระเบียบวาาระนี้จะลงท้าายว่า “ที่ประชชุมพิจารณาแล้ล้วรับรองรายงงานการประชุชมครั้งที่…….....โดยไม่มีการ
แก้ไข (หรือ มีการแแก้ไข)
๓. ระเบียบวาระที่ ๓ เรือ่ งพิจารรณาทักท้วง เป็ป็นวาระการบับันทึกความคิดเห็
ด นของผู้มาปประชุม
ผู้เข้าร่วมประชุม เพืพื่อยืนยันการปปฏิบัติงาน ว่าใใครทําอะไร มีการอภิปรายอย่างไร มีมติในเรื
ใ ่องใดไว้อย่างไร
ใครจะะต้องปฏิบัติตอ่อไปและแสดงงถึงข้อเท็จจริงและเหตุ
ง
ผลในนการพิจารณาาของที่ประชุมมที่อภิปรายกันหรื
น อความเห็นที่
ผู้เข้าปประชุมเสนอ
๔. ระเบียบวาระกาารที่ ๔ เรือ่ งสืสืบเนื่อง หมายยถึงเรื่องพิจารรณาที่ค้างจากการประชุมครรัง้ ที่ผ่านมาหรืรือ
เรื่องเป็ป็นผลจากมติทที่ประชุมครั้งที่แล้วว่าให้ดําเนินการอย่างไไร และได้ดําเเนินการตามมติไปแล้วอย่างงไร ให้จดั เป็น
เรื่องสืสืบเนื่อง แต่หาากเป็นเรือ่ งที่สืสืบเนือ่ งจากกาารประชุมก่อนนครั้งทีแ่ ล้ว แลละเป็นการนําาเสนอเพื่อรายยงานผลของกาาร
ปฏิบตัติิตามมติที่ประะชุมต้องการแแจ้งให้ที่ประชุมมทราบ หรือพิจารณาทบทววน ให้นําเสนออในวาระเรื่องแจ้งเพื่อทราบบ
หรือเรืรือ่ งพิจารณาแแล้วแต่กรณี

๑๙

๕. ระเบียบวาระที่ ๕ เรือ่ งเสนอเพื่อพิจารณาถือเป็นหัวใจของการประชุม เลขานุการจะต้องส่งข้อมูล
ประกอบการพิจารณาให้กรรมการศึกษาล่วงหน้า หากข้อมูลมากจะต้องสรุปสาระสําคัญให้กรรมการอ่านหัวข้อต่างๆ
ที่จะนํามาพิจารณาจะต้องตั้งชื่อเรือ่ งให้กระชับ ชัดเจนทุกเรื่อง เมื่อผู้เกี่ยวข้องอ่านก็
จะทราบทันทีว่าเป็นเรื่องใด ทําให้ประหยัดเวลาอ่าน และในที่ประชุมก็อภิปรายได้ตรงประเด็น รวมถึงเนื้อหาที่
นําเสนอควรประกอบด้วยหลักการ เหตุผล ความเป็นมาของเรื่องที่เสนอ ข้อมูลประกอบการพิจารณาและ/หรือ
กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี) และประเด็นที่ตอ้ งการเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา ได้แก่ การให้
ข้อเสนอแนะ เป็นต้น
๖. ระเบียบวาระที่ ๖ เรือ่ งเสนอเพือ่ พิจารณาเชิงนโยบาย เป็นเรื่องที่ตอ้ งการข้อเสนอแนะจาก
กรรมการและเป็นเรื่องเสนอเพื่อพิจารณาที่ได้มีกระบวนการพิจารณากลั่นกรองหรือตรวจสอบมาตามขัน้ ตอน
เรียบร้อยแล้ว ซึ่งคณะทํางาน หรือ คณกรรมการดําเนินงาน ได้รับการแต่งตั้งจากกรรมการสภามหาวิทยาลัยนเรศวร
๗. ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอืน่ ๆ ระเบียบวาระนี้อาจเป็นเรื่องเร่งด่วนที่มิได้แจ้งล่วงหน้า มิได้บรรจุไว้
ในระเบียบวาระที่การประชุม ประธานฯ อาจนํามาพิจารณาในระเบียบวาระที่ ๕ หรืออาจเป็นเรื่องเสนอเพิ่มเติมที่ไม่
มีการลงมติก็ได้ และ/หรือ อาจจะเป็นเรื่องเร่งด่วน หรือมีความจําเป็นเร่งด่วนที่จะต้องนําเสนอสภามหาวิทยาลัย
พิจารณา
ดังนั้น การจัดวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัยต้องเป็นไปตามลําดับดังรายละเอียดข้างต้น สําหรับเรือ่ งใด
จะจัดไว้วาระใด หรือหากมีหลาย ๆ เรื่องจะจัดเรือ่ งใดไว้ก่อนหรือหลังนัน้ ผู้ปฏิบัติงานด้านการประชุมจะต้อง
พิจารณารายละเอีดยตามเรือ่ งนั้น ๆ อย่างรอบคอบ ฉะนั้นการใช้ความรูแ้ ละประสบการณ์ในการพิจารณา บางเรื่อง
อาจจะไม่มีเอกสาร หรือข้อมูลเดิม กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ที่ใช้อ้างอิงควรศึกษาและแนบรายละเอียดมาด้วย จึงเป็น
สิ่งสําคัญและถือเป็นหน้าที่ทตี่ อ้ งทําความเข้าใจเรื่อง และวาระการประชุมดังกล่าว

๒๒๐

แแนวทางการรเสนอเรื่องตต่อสภามหาวิวิทยาลัยนเรรศวร
การนํนําเสนอข้อมูลตต่อสภามหาวิททยาลัยเป็นกาารสื่อสารเพื่อเสนอข้อมูล คววามรู้ ข้อคิดเห็ห็น หรือความม
ต้องกการไปสู่การปฏฏิบัติ ปัจจุบนันการนําเสนอเรือ่ งต่อสภามมหาวิทยาลัยมีบทบาทสําคัญ
ญในองค์กร หนน่วยงาน ทุกแแห่ง
ก็ตอ้ งอาศั
ง ยวิธีการนําเสนอเพื่อได้ข้อคิดเห็น ข้อตกลง มติ หรื
ห อข้อสรุป เพืพื่อเป็นแนวทาางสู่การปฏิบตัติิงานให้
เหมาาะสมและประะสบผลสําเร็จขของการพัฒนาางานต่อไป สําหรับผู้มีสทิ ธิเสนอเรือ่ งต่อสภามหาวิทยาลัย เพื่อ
พิจารรณา ได้แก่ นายกสภามหา
น
าวิทยาลัยนเรศวร/อุปนายกกสภามหาวิทยยาลัยนเรศวร /กรรมการสภภามหาวิทยาลัลัย
ผู้ทรงงคุณวุฒิ /ประะธานคณะกรรรมการส่งเสริมมกิจกรรมหาวิทยาลัย
ประเภภทของการนําาเสนอ
การนําเสนอแบ่งอย่าางกว้าง ๆ มี ๒ รูปแบบ ดังนนี้
๑. การรนําเสนอเฉพาาะกลุม่ เป็นการนําเสนอข้ออมูลต่างๆ ต่อผูท้ ี่มีหน้าที่เกียยวข้
่ องหรือผู้ททีไี่ ด้รับเชิญให้เเข้า
ร่วมรับบทราบข้อมูลในการนํ
ใ
าเสนออ
๒. การรนําเสนอทั่วไปในที่สาธารณ
ณะ เป็นการนําาเสนอข้อมูลต่ตางๆ ที่เปิดโออกาสให้บุคคลทั่วไปเข้าร่วมฟัง
การนําเสนอได้
า
มีกาารเปิดโอกาสใให้ผู้ฟังได้ซกั ถามเพิ่มเติมหรืรือแสดงความคิคิดเห็นได้อีกด้วย
ลักษณ
ณะของข้อมูลที่นําเสนอ แบบ่งออกตามลักษณะของข้
ก
ออมูล ได้แก่
๑. ข้อเท็
อ จจริง หมายถึง ข้อความที่เกี่ยวข้องกับเหตุ
บ การณ์ เรืรือ่ งราวที่เป็นมมาหรือเป็นอยูยูต่ ามความเป็น
จริง ออาจเป็นความรูรู้ที่ได้จากการททดสอบ สามาารถนํามาใช้เป็นหลักฐานข้ออ้
อ างอิงสําหรับบกล่าวอ้างถึงใในการพิสูจน์สสิิ่ง
ใดสิ่งหนึ
ห ่งได้
๒. ข้อคิดเห็น เป็นความเห็นอันเกิกิดจากประเด็นนหรือเรือ่ งราววที่ชวนให้คิดออาจเป็นความรูรู้สึก ความ
เชื่อถืออหรือแนวคิดที่ผู้นําเสนอมีต่ตอสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ความเห็นขอองแต่ละคนอาาจแตกต่างกันนได้ทั้งนี้ขึ้นอยูยู่กับพื้นฐานแลละ
ประสบการณ์ของแต่ละบุคคล ข้ออคิดเห็นต่างจจากข้อเท็จจริงงข้อคิดเห็นมีลลัักษณะต่าง ๆ กัน คือ ข้อคิดเห็นเชิง
เหตุผล ข้อคิดเห็นเเชิงแนะนํา ข้ออคิดเห็นเชิงวิจจารณ์
การเตตรียมการนําเสสนอ
การนําเสนนอเรือ่ งในลักษษณะใดก็ตามถ้ถ้าไม่มกี ารเตรียมพร้อมอาจก่อให้เกิดควาามผิดพลาดได้้ง่ายหรือไม่
เป็นไปปดังที่ตั้งจุดมุ่งงหมายไว้ ฉะนันั้นถ้าต้องการใให้การนําเสนออข้อมูลเป็นไปปด้วยความราบบรื่นและบรรลลุจุดมุ่งหมาย
ตามทีต้่ องการ ผู้นําเสนอควรจะต้ต้องเตรียมการรให้พร้อมก่อนนที่จะนําเสนอทุกครั้ง การเตตรียมการนําเสสนอข้อมูล มี
ขั้นตออนดังนี้
๑. ศึกษาหาข้
ษ อมูล กการทีต่ อ้ งศึกษาข้
ษ อมูลก็เพือ่ จจะได้วางเค้าโโครงของเรื่องทีที่จะนําเสนอใหห้ถูกต้อง ก่อนนที่
จะวางงเค้าโครงเรื่อง ผูท้ ี่จะนําเสนนอจะต้องศึกษษาข้อมูลด้านตต่างๆ ดังนี้
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๑.๑ ศึกษาเรื่องที่จะนําเสนอเพื่อรวบรวมและจัดหมวดหมูข่ ้อมูลที่จะนําเสนอให้ถูกต้องสมบูรณ์
ที่สุด
๑.๒ ศึกษาวิเคราะห์ผู้รับการนําเสนอหรือผู้ฟัง เพื่อที่จะได้วางแผนการใช้เทคนิคและวิธีการ
นําเสนอ ตลอดจนการใช้ถอ้ ยคําภาษาที่เหมาะสม
๑.๓ ศึกษาวิเคราะห์จุดมุ่งหมายทีจ่ ะนําเสนอ เพือ่ ให้สอดคล้องสัมพันธ์กับผู้รับการนําเสนอ และ
วิธีการในการนําเสนอ
๑.๔ ศึกษาโอกาส เวลา และสถานที่ที่จะนําเสนอ เพื่อจะได้กําหนดเค้าโครงและเนื้อหา พร้อมทั้ง
จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ทใี่ ช้ประกอบการนําเสนอให้เหมาะสมกับสถานทีแ่ ละเวลาที่ใช้นาํ เสนอ
๒. การวางแผนการนําเสนอ จะช่วยให้การนําเสนอเป็นไปตามลําดับข้อมูลไม่สับสน ครบถ้วนบริบูรณ์
เหมาะสมกับเวลา การนําเสนอที่บรรลุจดุ มุ่งหมายที่ตั้งไว้ ควรมีการวางแผนที่จะนําเสนอ ดังนี้
๒.๑ วางรูปแบบวิธีนําเสนอ โดยมีหลักในการวางรูปแบบวิธีนําเสนอ คือ วางรูปแบบให้เหมาะสม
กับเวลา สถานการณ์และบุคคล รูปแบบในการนําเสนอแบ่งกว้างๆ ได้เป็น ๒ รูปแบบ คือ
๑) การนําเสนอแบบเป็นทางการ
๒) การนําเสนอแบบไม่เป็นทางการ
๒.๒ วางแนวทางในการแก้ปัญหาและอุปสรรค ปัญหาและอุปสรรคในการนําเสนออาจจะเกิดขึ้น
ได้ในหลาย ๆ กรณีการคาดเดาปัญหาและอุปสรรคไว้ก่อนล่วงหน้าโดยการศึกษาข้อมูลก่อนที่จะนําเสนอให้ถอ่ งแท้ก็
จะสามารถช่วยให้มองแนวทางในการแก้ไขปัญหาและอุปสรรคต่างๆ ที่จะเกิดขึ้นได้
๒.๓ วางเค้าโครงการนําเสนอ ทําได้โดยการนําหัวข้อที่จะนําเสนอมาแบ่งหมวดหมู่เรียงตามลําดับ
แล้วเขียนเป็นลําดับขั้นตอนของแผนการนําเสนอ
๒.๔ วางแนวทางในการนําเสนอ เป็นการกําหนดแนวทางที่จะใช้ในการนําเสนอจัดทําหลังจากที่ได้
วางเค้าโครงงานและแบ่งการนําเสนอออกเป็นหัวข้อย่อยๆ แล้วการวางแนวทางในการนําเสนอจะช่วยให้ผู้นําเสนอ
เกิดความพร้อมและความมั่นใจในการนําเสนอมากยิ่งขึ้น
๒.๕ วางกําหนดขั้นตอนการนําเสนอ เมือ่ ได้วางแนวทางการนําเสนอขั้นต่างๆ มาแล้ว ขึน้ สุดท้าย
ก็จะต้องกําหนดขั้นตอนการนําเสนอให้สัมพันธ์กับวิธีการและอุปกรณ์ประกอบการนําเสนอ พร้อมทั้งกําหนดการ
ควบคุมในเรือ่ งเวลาที่จะใช้ในการนําเสนอของแต่ละขั้นตอนกํากับไว้ด้วย
๓. การจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ การบรรยายเพียงอย่างเดียวไม่อาจดึงดูดความสนใจของผู้ฟังได้ตลอดเวลา
วัสดุอุปกรณ์ทนี่ ํามาใช้ประกอบการนําเสนอนั้นมีประสิทธิภาพและสัมฤทธิ์ผลตามความมุ่งหมาย มีดงั นี้
๓.๑ อุปกรณ์ทใี่ ช้ประกอบการบรรยาย
๑) เครื่องฉายแผ่นใส หรือเครื่องฉายภาพข้ามศีรษะ
๒) วีดิทัศน์ ภาพยนตร์ ภาพนิ่ง
๓) แบบจําลอง
๔) แผนภาพ แผนภูมิ แผนที่
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๓.๒ อุปกรณ์ทใี่ ช้เสริมการบรรยาย
๑) แผ่นพับ
๒) หนังสือ
๓) รูปภาพ
๔) เอกสารประกอบ
๔. การจัดเตรียมความพร้อมของสถานที่ ในการนําเสนอนอกจากจะต้องตระเตรียมวัสดุอุปกรณ์เพื่อนํามา
ประกอบการนําเสนอแล้ว การเตรียมความพร้อมของสถานที่ก็มีส่วนสําคัญที่จะทําให้การนําเสนอเป็นไปด้วยดี และมี
ประสิทธิภาพบรรลุจุดมุ่งหมายที่วางไว้ได้ การจัดเตรียมความพร้อมของสถานที่กระทําได้ ดังนี้
๔.๑ การจัดห้องสําหรับการนําเสนอ
๔.๒ การจัดทีน่ ั่งและแท่นสําหรับการนําเสนอ
๔.๓ ระบบระบายอากาศ
๔.๔ ระบบเสียง
๔.๕ ระบบแสงสว่างภายในห้อง
๔.๖ การประดับตกแต่งสถานที่
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ปัจจัยทีท่ ําให้ห้การนําเสนออมีประสิทธิภภาพในขั้นตตอนการจัดปประชุม
การนําเสนอจะมี
า
ปรระสิทธิภาพมาากน้อยเพียงใดด ขึ้นอยู่กับวิธธีกี ารจัดดําเนินนการในการนําาเสนอ โดยมีปัปจั จัยที่ทําให้กการ
นําเสนนอมีประสิทธิภภาพ ดังนี้
๑. เนื้อหาขข้อมูล
๑.๑ จัดข้อมูลออย่างเป็นระบบบและเป็นลําดดับขั้นตอน
๑.๒ จัดทําเค้าาโครงการนําเสสนอทุดครั้งทีมมี่ ีการนําเสนอ
๑.๓ ข้อมูลต้องมีความสมบูรณ์
ร ถูกต้อง
๒. ผู้นําเสนนอ
้ ่องที่จะนําาเสนอเป็นอย่าางดี
๒.๑ มีความรูใในเรื
๒.๒ ศึกษาวิเคคราะห์ผู้ฟัง โออกาสและสถานนการณ์ก่อนกการนําเสนอทุกกครัง้
๒.๓ มีบุคลิกภภาพและการวาางตัวที่เหมาะสสม
๒.๔ มีมนุษย์สสัมั พันธ์ที่ดีกับผผู้รับการนําเสนนอหรือผู้ฟัง
๒.๕ รู้จักวิธีการสร้
า างบรรยาากาศที่เป็นกันนเองและสร้างคความประทับใใจให้กับผู้ฟัง
๒.๖ มีการฝึกซซ้อมการนําเสนนออย่างถูกวิธธีี และการทําสสม่าํ เสมอ
๒.๗ มีไหวพริบบปฏิภาณในการแก้ปัญหาเฉฉพาะหน้าในกการดําเนินการรนําเสนอได้
๓. การดําเเนินการนําเสนนอปัจจัยที่ควรรคํานึงถึงในการดําเนินการนําเสนอ คือ
๓.๑ เทคนิคและวิธีการนําเสนอ การนําเสนนอข้อมูลให้มีปประสิทธิภาพนนั้นจะต้องใช้เเทคนิคและ
วิธีกาารบางประการร
๓.๒ ศิลปะในการนําเสนอ ศิลปะการนําเสสนอที่จะกล่าววถึงต่อไปนี้เป็นนการนําเสนอด้วยวาจา
ฉะนั้นนการที่จะนําเสนอได้อย่างมีมีศิลปะ ผูน้ ําเสสนอจะต้องคํานึ
า งถึงเรื่องต่ออไปนี้
• มีการแสดงมาร
ก
รยาททางสังคมม
• มีการใช้
ก ภาษาทีที่เหมาะสม
• มีการแสดงออก
ก
กที่เหมาะสม
• มีวิวิธีการสื่อสารที่ดี
• มีการจั
ก ดหาอุปกกรณ์ที่เหมาะสสม
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การประะชุมที่ดี
ลักั ษณะของการประชุมทีด่ ีและมี
แ ประสิทธิภาพ ต้องมีกาารวางแผนการรประชุม แล้วดําเนินการ
ประชุมมให้บรรลุเป้าหมาย ด้วยกาารจัดระเบียบววาระการประชชุมทีด่ แี ละเหมมาะสม และหหลังจากการปรระชุมเสร็จสิ้น
แล้ว ต้องมีการติดตามประเมิ
ต
นผลลการประชุมนั้นๆ ซึ่งได้มกี าารประมวลคววามคิดเห็นของงผู้เข้าสัมนาหหลักสูตร
“เทคนินิคการประชุม”
ม จัดโดยวาททสมาคมแห่งประเทศไทย
ป
พพบว่าความคิดดเห็นของบุคคลต่างอาชีพมีความเห็
ค
นพ้องงถึง
ลักษณ
ณะของการประชุมทีด่ ตี รงกันั หลายประกาาร ดังนี้
ง ยกพร้อม มีการวางแผนนการประชุมไว้
ไ ล่วงหน้าโดยยส่งหนังสือเชิญ
๑. มีการตตระเตรียมการรประชุมอย่างเพรี
ประชชุม พร้อมทั้งรระเบียบวาระกการประชุมและเอกสารแนะะนําการประชุม เมื่อผู้เข้าปรระชุมลงทะเบียนการประชุม
จะได้ด้รับความสะดวกจากการลงงทะเบียนอย่างรวดเร็ว และะมีสิ่งอํานวยความสะดวกอยย่างดี ได้รับเอกสารการ
ประชชุมและแผนผังที
ง ่นั่งการประะชุมที่กําหนดไไว้อย่างชัดเจนน
๒. มีระเบียยบวาระการประชุมส่งให้ล่วงหน้
ว าในเวลาาอันสมควร เพืพื่อให้ผู้เข้าประะชุมได้เตรียมขข้อมูลมา
อภิปรราย อันจะทําใให้เกิดประโยชชน์อย่างเต็มที่ตต่อการประชุม
๓. ประธานนสรุปประเด็นนและตัดบทผูท้ที่พี ดู มากได้อยย่างเหมาะสมเเพือ่ มิให้การปประชุมยืดเยื้อ มีความกะทัดรั
ดด
คุ้มค่ากับเวลาที่ผ่านนไป และไม่ให้ผทู้ อี่ ภิปรายเยิยิ่นเย้อได้ใช้เววลาของการปรระชุมมากเกินนไป
ไ แต่สนับสนนุนให้ที่ประชุม
ได้อภิปรายความเห็
ป
หนอย่างกว้างขขวาง
๔. สถานทีที่ประชุมต้องเหหมาะสม สะดวกสบาย ไม่เลล็กจนคับแคบบหรืออึดอัดไม่ร้อนหรือเย็นจจนเกินไป เก้าอี้
และโต๊ต๊ะประชุมต้องงสะดวกสบายย
๕. นําเรื่องที
ง ่สาํ คัญจริงๆ มาสู่การประะชุม เรื่องที่ไม่จําเป็นหรือมีสสาระน้อยอาจจจะปรึกษากันนอกห้
น
องประะชุม
ก็ได้ แแม้กระทั่งรายลละเอียดในบางงประเด็น ประะธานที่ประชุมมอาจขอให้ผู้เกี่ยวข้องปรึกษษากันนอกห้องประชุม เพื่อ
ประหยัดเวลาการปประชุม
๖. ผู้เข้าปรระชุมทุกคนมีการอภิ
ก ปรายกักันอย่างกว้างขขวาง และในขขณะเดียวกันตต่างก็รับฟังควาามคิดเห็นของง
กันแลละกันด้วย
๗. มีเหตุผลลยอมรับความมคิดของเสียงขข้างมาก เมื่อเเสียงข้างมากมีมีมติอย่างใดก็ใให้ยอมรับมตินนั้น ไม่ถอื ว่า
ตนเองงไม่เห็นด้วย ก็เดินออกจากห้องประชุม หรื
ห อตนเองเป็นนประธานเมื่อมีมติ ก็ไม่ยอมมรับตําหนิที่ปรระชุมว่ามี
ความเเห็นไม่ถูกต้อง เป็นต้น
๘. ผู้เข้าปรระชุมมีส่วนร่ววมแสดงความคิดเห็นอย่างทัทั่วถึงกับผู้เข้าปประชุมทุกคนต่างได้แสดงความคิดเห็น
อย่างเเต็มทีแ่ ละทั่วถึงกัน ไม่มีใครรสงวนท่าทีของตนเอง ตัง้ แตต่ต้นจนเลิกปรระชุม
๙. เริ่มประะชุมและเลิกปประชุมตรงเวลา ไม่ชักช้าเสียยเวลา เข้าห้องงประชุมก่อนเเวลาประชุมไมม่น้อยกว่า
๕ นาทีที เตรียมตัว เตตรียมความคิด สําหรับการปประชุมอย่างจจริงจัง

๒๕
๑๐. ผู้เข้าประชุมมีการเตรียมข้อมูลให้แก่ทปี่ ระชุม โดยการค้นคว้าเพิ่มเติมในประเด็นทีม่ ีการประชุมมาเป็น
อย่างดี
๑๑. ผู้เข้าประชุมเป็นผู้ฟังทีด่ แี ละพูดมีเหตุผล ตั้งใจพูดเพือ่ เป็นประโยชน์ตอ่ ที่ประชุม ไม่พูดจาก้าวร้าวดูถูก
ความเห็นของบุคคลอืน่
๑๒. ได้ข้อสรุปผลการประชุมตามเป้าหมาย ซึ่งผู้เข้าประชุมต่างก็พอใจ แม้ว่าผลการประชุมไม่ใช่สิ่งทีต่ นเอง
เสนอก็ตาม และต่างก็รู้สึกว่าผลการประชุมได้มาด้วยการอภิปรายและลงความเห็นอย่างรอบด้าน
๑๓. ผู้เข้าประชุมเข้าใจวัตถุประสงค์ของการประชุม และต่างก็ช่วยให้การประชุมดําเนินไปตามวัตถุประสงค์
ที่ตั้งไว้
๑๔. มีบรรยากาศของความร่วมมือและร่วมกันคิดอย่างรอบด้าน ไม่มีใครแสดงอาการเกียจคร้าน
เบื่อหน่าย
๑๕. มีความไว้เนื้อเชือ่ ใจกันในหมู่ผู้เข้าประชุม โดยการอภิปรายอย่างเปิดเผยตรงไปตรงมาและเชือ่ ว่าผูเ้ ข้า
ประชุมทุกคนเป็นผู้มีเกียรติ น่าเชื่อถือ รวมทั้งไม่แสดงการลบหลู่ ดูหมิ่นที่ประชุมด้วย
๑๖. ประธานสามารถกระตุ้นให้สมาชิกแสดงความคิดเห็นอย่างกว้างขวาง และทุกคนพยายามใช้ความคิด
ร่วมกันในการหาข้อแก้ปญ
ั หาอย่างจริงจัง
๑๗. มีสปิรติ ของประชาธิปไตย ยอมรับความคิดเห็นและมติเสียงข้างมาก เคารพเสียงข้างน้อย
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๒๖

ตอนที่ ๒
FLOW-CHART
ประกอบการปฏิบัติงานการนาเสนอเรื่องต่อ
ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยนเรศวร

๒๗

FLOW-CHART การประชุมสภามหาวิทยาลัย
เริ่มการทางาน
กาหนดวันประชุมสภาฯ
จากประธาน

จัดทาหนังสื0yอเชิญประชุมสภา
แก้ไข (ถ้ามี)
รองอธิการบดีที่ได้รับมอบหมาย
พิจารณา/ลงนาม
อนุมัติ
ส่งหนังสือเชิญประชุม/ประสานการเข้าประชุม
(กรรมการ/เลขานุการ/ผู้เข้าร่วมประชุม)

วาระการประชุม

กรรมการ/เลขานุการ/
ผู้เข้าร่วมประชุม
รับทราบ

รวบรวม/ตรวจสอบเรื่องที่เสนอวาระการประชุม
หัวหน้างาน/พิจารณา
แก้ไข (ถ้ามี)
รองอธิการบดีที่ได้รับมอบหมาย
พิจารณา/ให้ความเห็นชอบ
อนุมัติ

เสนอระเบียบวาระการประชุม
ต่ออธิการบดีพิจารณา

A

๒๘

A
จัดทาระเบียบวาระและเอกสารการประชุม
หัวหน้างาน/พิจารณา
แก้ไข (ถ้ามี)
รองอธิการบดีที่ได้รับมอบหมาย
พิจารณา/ให้ความเห็นชอบ
อนุมัติ

จัดทาแฟ้มเอกสารการประชุม
หัวหน้างาน/พิจารณา
นาส่งแฟ้มเอกสารการประชุม
ประชุมสภามหาวิทยาลัยนเรศวร
ตามวัน เวลา และสถานที่ที่กาหนด
จัดทามติที่ประชุม

มติที่ประชุม

หัวหน้างาน/พิจารณา
แก้ไข (ถ้ามี)
รองอธิการบดีที่ได้รับมอบหมาย
พิจารณา/ให้ความเห็นชอบ
อนุมัติ

B

๒๙

B
ส่งมติไปยังหน่วยงานต้นเรื่อง

หน่วยงานต้นเรื่อง
ดาเนินการต่อไป

จัดทารายงานการประชุม
ผู้อานวยการ/พิจารณา
แก้ไข (ถ้ามี)
รองอธิการบดีที่ได้รับมอบหมาย
พิจารณา/ให้ความเห็นชอบ
อนุมัติ

จัดทาหนังสือรับรองรายงานการประชุม
รองอธิการบดีที่ได้รับมอบหมาย/พิจารณา
แก้ไข (ถ้ามี)
รองอธิการบดีที่ได้รับมอบหมาย
พิจารณา/ให้ความเห็นชอบ
อนุมัติ

ส่งหนังสือรับรองและรายงานการ
ประชุมให้กรรมการรับรอง

กรรมการตอบรับรองรายงานการประชุม

c

๓๐

c
ปรับ/แก้ไขรายงาน(ถ้ามี)

รับรองรายงานการประชุมในที่
ประชุมครั้งต่อไป

แก้ไขรายงานการประชุม และสรุปมติการ
ประชุมที่ผ่านการรับรองแล้วในที่ประชุม
(ถ้ามีแก้ไข)

จัดเก็บรายงานการประชุมและสรุปมติการประชุมฉบับ
สมบูรณ์ เพื่อใช้อ้างอิงและสืบค้นต่อไป

จบการทางาน

รายงานการประชุม
ฉบับสมบูรณ์

๓๑

ตอนที่ ๓
รายละเอียดสาระสาคัญ
การจัดประชุมสภามหาวิทยาลัยนเรศวร

๓๒

ขั้นตอนการจัดประชุมสภามหาวิทยาลัยนเรศวร

การจัดประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อให้การประชุมสาเร็จเรียบร้อย และบรรลุวัตถุประสงค์ของการ
ประชุม ดังนั้น ผู้รับผิดชอบได้กาหนดขั้นตอนการดาเนินการในการจัดประชุมสภามหาวิทยาลัย ดังนี้
ขั้นตอนที่ ๑ การวางแผนและการเตรียมการก่อนการประชุม
ขั้นตอนที่ ๒ การดาเนินการประชุม หรือขณะประชุม
ขั้นตอนที่ ๓ การดาเนินการภายหลังการประชุม

ขั้นตอนที่ ๑ การวางแผนและการเตรียมการก่อนการประชุม
ขั้นตอนการวางแผนและการเตรียมการก่อนการประชุม ประกอบด้วย
๑. งานด้านเอกสารการประชุม ประกอบด้วยงานที่ต้องดาเนินการดังนี้
๑.๑ การจัดทาหนังสือเชิญประชุม
๑.๒ การจัดระเบียบวาระการประชุม
๑.๓ การจัดเตรียมเอกสารประกอบวาระการประชุม
๑.๔ การจัดส่งเอกสารประกอบวาระการประชุม
๒. งานด้านการประสานงาน ประกอบด้วย
๒.๑ การด
ศวราเนินการเกี่ยวกับการเดินทางของคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย และกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
๒.๒ การสารองห้องพัก
๒.๓ การเตรียมสถานที่ประชุม โสตทัศนูปกรณ์ ระบบแสง เสียง
๒.๔ การรักษาความปลอดภัยและการอานวยความสะดวก/ อาหาร /ยานพาหนะ/
๓. งานด้านการต้อนรับ และการเลี้ยงรับรอง ประกอบด้วย
๓.๑ การต้อนรับ (กรณีที่เดินทางก่อนการประชุม)/หน่วยงานที่รับผิดชอบส่งบุคลากรไปรับยัง
สนามบิน
๓.๒ การเลี้ยงรับรอง (กรณีที่กรรมการสภามหาวิทยาลัยมีความประสงค์จะรับประทาน
อาหาร หน่วยงานที่รับผิดชอบได้ดาเนินการตามเสนอ)

๓๓

๔. งานด้านการจัดทางบประมาณการประชุม ประกอบด้วย
๔.๑ งบประมาณค่าใช้จ่ายในการเดินทางของกรรมการสภามหาวิทยาลัย
๔.๒ ค่าเบี้ยประชุม
๔.๓ ค่าตอบแทนบุคลากรผู้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
๔.๔ ค่าใช้จ่ายในการจัดเลี้ยงรับรองและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

งานด้านเอกสารการประชุม

๑. หนังสือเรียนเชิญประชุมพร้อมนาส่งระเบียบวาระการประชุม จากสาระสาคัญของหนังสือจะ
เป็นการแจ้งว่าจะมีการประชุมเมื่อใด และมีเอกสารประกอบการประชุมสภามหาวิทยาลัยตามวาระการ
ประชุม (โดยปกติการประชุมสภามหาวิทยาลัยจะนาเสนอต่อที่ประชุมโดยได้กาหนดเป็นปฏิทินการประชุมใน
ปีถัดไป) และเมื่อสภามหาวิทยาลัยมีมติเห็นชอบปฏิทินการประชุมประจาปีนั้นแล้ว ให้ทาหนังสือแจ้งเวียนไป
ยังกรรมการสภามหาวิทยาลัยทุกท่านอีกครั้งหนึ่ง
ดังนั้นแนวปฏิบัติส่วนใหญ่ของสานักงานสภามหาวิทยาลัย จึงส่งหนังสือเรียนเชิญประชุม
พร้ศวร
อมนาส่งระเบียบวาระการประชุม ซึ่งเป็นการย้าเตือนถึงการประชุมที่จะมีขึ้นอีกครั้ง โดยระบุวัน เวลา
และสถานที่พร้อมแนบ (๑) ระเบียบวาระการประชุม (๒) แบบตอบรับการเข้าร่วมประชุม พร้อมกาหนดการ
เดินทาง ทั้งนี้เพื่อให้กรรมการสภามหาวิทยาลัยได้พิจารณาวาระการประชุมและเอกสารประกอบการประชุม
ประมาณไม่น้อยกว่า ๑ สัปดาห์
๒. หนังสือแจ้งงด หรือเปลี่ยนแปลงการประชุม
ในกรณีที่ได้ทาหนังสือเชิญประชุมแจ้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยไปเรียบร้อยแล้ว อาจจะ
มีความจาเป็นบางประการอย่างเร่งด่วน ที่ทาให้ไม่สามารถดาเนินการจัดประชุมตามกาหนดได้ จึงต้องทา
หนังสือแจ้งงด หรือแจ้งเปลี่ยนแปลงการประชุม พร้อมเหตุผลความจาเป็นให้กรรมการสภามหาวิทยาลัยได้รับ
ทราบพร้อมแจ้งกาหนดวันประชุมครั้งต่อไป ทั้งนี้เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่ากรรมการได้รับทราบการงด หรือ
เปลี่ยนแปลงการประชุมดังกล่าวแล้วควรแจ้งทางโทรสาร หรือ โทรศัพท์อีกครั้งหนึ่ง
๒.๑ การจัดระเบียบวาระการประชุม
งานจัดประชุมและประสานงาน ได้ดาเนินการจัดทา (ร่าง) ระเบียบวาระการ
ประชุมเสนอเลขานุการสภามหาวิทยาลัย หรือ อธิการบดี ซึ่งลาดับการประชุมให้เป็นไปตามข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยนเรศวร ว่าด้วยการประชุมสภามหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๓๓ กรณีเรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
หลาย ๆ เรื่อง การจัดระเบียบวาระการประชุมควรต้องพิจารณาความสาคัญ ความเร่งด่วนในการจัดลาดับ
เรื่องใดก่อนหรือหลัง และพิจารณาประกอบด้วยว่าแต่ละวาระการประชุมจะใช้เวลาประมาณเท่าใดเพื่อจะได้
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จัดวาระให้เหมาะสมกับการประชุมดังกล่าวในทางปฏิบัติ งานประชุมและประสานงานจะดาเนินการรวบรวม
เรื่องต่าง ๆ ที่หน่วยงานเสนอเพื่อบรรจุเข้าวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัย ทั้งนี้ต้องผ่านการพิจารณาจาก
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยโดยมีมติ หรือความเห็นชอบในเรื่องดังกล่าวเพื่อนาเสนอสภามหาวิทยาลัย
ต่อไป จากนั้นงานประชุมและประสานงานจึงได้ทาการสรุปสาระสาคัญแนบวาระการประชุมแต่ละเรื่อง ทั้งนี้
โดยการประสานกับหน่วยงานต้นสังกัดของเรื่องเพื่อขอเอกสารประกอบการประชุมแต่ละวาระ หลังจากรับ
เอกสารมาเรียบร้อบแล้ว จึงตรวจสอบความเรียบร้อย ความถูกต้องครบถ้วนของเอกสาร เพื่อบรรจุเข้า
แฟ้มประชุมตามวาระต่อไป
เพื่อให้การดาเนินการจัดประชุมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย งานจัดประชุมและประสานงาน
ต้องเตรียมความพร้อมในเรื่องของระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ และข้อมูลต่างที่เกี่ยวข้องเพื่อใช้อ้างอิงในวัน
ประชุมดังกล่าว
๒.๒ การจัดเตรียมเอกสารประกอบวาระการประชุม
การเตรียมเอกสารประกอบวาระการประชุมนับว่าเป็นสิ่งสาคัญอย่างยิ่ง เพราะจะ
ช่วยให้การประชุมบรรลุวัตถุประสงค์ตามที่ได้ตั้งไว้ เอกสารที่จะนาเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยควรต้องมีการ
สรุปสาระสาคัญของเรื่อง มีข้อมูลประกอบการพิจารณา มีข้อเสนอเพื่อพิจารณาในการนาเสนอให้ช้ดเจน
ทั้งนี้เพื่อให้การพิจารณาของสภามหาวิทยาลัยตรงประเด็น กระชับเวลายิ่งขึ้น งานส่วนนี้ต้องพิจารณา
กลั่นกรอง ตรวจสอบกฎเกณฑ์ ข้อบังคับ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง หรือศึกษาข้อมูลประกอบการพิจาณาซึ่งบาง
เรื่องจาเป็นต้องมีข้อมูลพื้นฐานอธิบาย เพื่อช่วยให้กรรมการมีความเข้าใจเรื่องตามวาระมากขึ้น
ในการประชุมสภามหาวิทยาลัย ส่วนใหญ่ผู้นาเสนอเรื่องเพื่อบรรจุวาระการ
ประชุมไม่ได้แนบเอกสารประกอบการประชุม ดังนั้นงานประชุมและประสานงาน จึงมีความจาเป็นในการ
ประสานงานเพื่อขอความอนุเคราะห์ในการจัดทาเอกสารประกอบการประชุมให้ครบจานวนผู้เข้าร่วมประชุม
(จานวน ๔๐ ชุด)
สาหรับข้อมูลประกอบวาระการประชุมในรูปแบบอื่น ๆ เอกสารประกอบการ
ประชุมปัจจุบันบางเรื่องไม่ได้นาเสนอในรูปแบบของเอกสารยกเล่ม ยกชุด แต่เป็นการนาเสนอข้อมูลที่บรรจุ
ไว้ในแผ่น CD เช่น เรื่องของหลักสูตร นอกจากนี้ยังมีการนาเสนอในลักษณะ Power Point Presentation
ซึ่งอาจจะเพิ่มความสนใจ และใส่ใจมากขึ้น
การจัดส่งเอกสารประกอบวาระการประชุมจะต้องไปถึงกรรมการสภามหาวิทยาลัย
ในเวลาอันเหมาะสม (ไม่น้อยกว่า ๑ สัปดาห์ ก่อนการประชุม) ทั้งนี้เพื่อให้กรรมการได้พิจารณาล่วงหน้า
ลักษณะการส่งเอกสารประกอบการประชุม เป็นการส่งทางไปรษณีย์โดยส่งแบบเร่งด่วน หรือ EMS. สาหรับ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยที่อยู่ภายในมหาวิทยาลัย จะจัดส่งผ่านระบบการรับ-ส่ง หนังสือภายในสานักงาน
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หรืออาจจะส่งให้โดยตรง ซึ่งใช้ระยะเวลาประมาณ ๑-๒ วัน โดยปิดผนึกซองเป็นอย่างดีและให้เรียบร้อย
โดยมีบัญชีรับ-ส่งเอกสารทุกครั้งเพื่อสะดวกในการตรวจสอบ อ้างอิง ต่อไป

งานด้านการติดต่อประสานงาน
๑. การติดต่อประสานงานเกี่ยวกับการเดินทาง ของกรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่ง
ทั้งหมดอยู่ที่กรุงเทพฯ ดังนั้น จึงต้องมีการเตรียมการเกี่ยวกับการเดินทาง นอกจากหนังสือเชิญประชุมและมี
แบบตอบรับอย่างเป็นทางการซึ่งแนบไปพร้อมหนังสือเชิญแล้ว กรรรมการส่วนใหญ่ตอบกลับคืนมา สานักงาน
สภามหาวิทยาลัยจะโทรกลับไปเพื่อยืนยันการเดินทางและการพักค้างคืนควบคู่ไปอีกครั้งหนึ่งด้วย และเมื่อ
ดาเนิ
ศวรนการดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว งานจัดประชุมและประสาน จะได้ดาเนินการตามความประสงค์ตามแบบ
ตอบรับของแต่ละท่าน จากนั้นจึงได้จัดทาสรุปรายละเอียดการเดินทางและมอบให้ผู้เกี่ยวข้องดาเนินการ
ต่อไป
๒. การสารองห้องพัก ในบางโอกาสกรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้ทรงคุณวุฒิ มีความจาเป็นต้อง
พักค้างคืน ทั้งนี้เพื่อความสะดวกหรือเพื่อปฏิบัติภารกิจต่าง ๆ ดังนั้นงานจัดประชุมและประสานงานจึงได้
ดาเนินการตามความประสงค์ของกรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้ทรงคุณวุฒิ ดังกล่าว
๓. การจัดเตรียมสถานที่จัดประชุม โสตทัศนูปกรณ์ ระบบแสง เสียง นอกจากห้องประชุมที่
สามารถเข้าร่วมประชุมแล้ว ควรจะต้องมีห้องพักรับรองระหว่างรอการประชุม หรือห้องสาหรับการประชุม
กลุ่มย่อย และรวมถึงห้องน้า นอกจากนี้อุปกรณ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องสาหรับการประชุม ระบบแสง เสียง
เครื่องปรับอากาศ ต้องอยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งาน สิ่งที่ต้องคานึงถึงอีกได้แก่ สภาพแวดล้อมทางกายภาพ
ภายในอาคาร ซึ่งประกอบด้วย เสียงหรือกลิ่นรบกวนต่าง ๆ หรือ ระบบจราจร สถานที่จอดรถ ป้าย และ
มุมประชาสัมพันธ์ข่าวสารต่าง ๆ รวมถึง สถานที่รับประทานอาหาร สถาพเหล่านี้ สานักงานสภา
มหาวิทยาลัย ต้องขอความอนุเคราะห์กองอาคารสถานที่ให้มาดาเนินการจัดเตรียมความพร้อม
สาหรับภายในห้องประชุม ต้องมีความพร้อมในการจัดประชุมโดยมีการติดตั้งป้ายชื่อ
อาหารว่าง เอกสารประกอบการประชุมตามวาระ พร้อมเอกสารอ้างอิงได้แก่ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ
ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ควรทดสอบโทรทัศน์วงจรปิดให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ตลอดระยะเวลาการ
ประชุม (ตารางแผนผังการนั่งในที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย)
๔. การรักษาความปลอดภัย และการอานวยความสะดวก สานักงานสภามหาวิทยาลัยนเรศวร
ได้มีการอานวยความสะดวกแก่กรรมการ โดยได้เตรียมการด้านความปลอดภัยและอานวยความสะดวกอย่าง
เต็มที่
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งานด้านงบประมาณและการเงินสาหรับการประชุม
การวางแผนและการเตรียมการก่อนการประชุม ผู้ปฎิบัติงานด้านการเงินสาหรับการจัดประชุม
จะต้องพิจารณารายละเอียดเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในแต่ละครั้งว่ามีค่าใช้จ่ายอะไรบ้าง จ่ายให้กับใคร และ
สามารถเบิกจากงบประมาณส่วนใดบ้าง มีอัตราการเบิกจ่ายอย่างไร มีระเบียบรองรับการเบิกจ่ายหรือไม่
จะต้องศึกษาให้เข้าใจและถ่องแท้ และสามารถปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง แม่นยา ทั้งนี้จะต้องประมาณการ
ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องได้แก่ ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ค่าใช้จ่ายในการสารองที่พัก ค่าเบี้ยประชุม
ค่าตอบแทนต่าง ๆ ค่าจ้างเหมาในการจัดเลี้ยงรับรอง และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ (ถ้ามี)
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ขั้นตอนที่ ๒ การดาเนินการประชุมหรือขณะประชุม
การดาเนินงานในวันจัดประชุม
เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการประชุมจะต้องเดินทางไปถึงห้องประชุมก่อนเวลาประชุม ไม่
น้อยกว่า ๑ ชั่วโมง เมื่อไปถึงสิ่งแรกที่ต้องปฏิบัติคือ ตรวจสอบห้องประชุมเพื่อให้เกิดความพร้อมและความ
เรียบร้อยภายในห้องประชุม ทดสอบระบบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องอีกครั้งว่ามีสภาพให้พร้อมใช้งาน
หน้าตึกสานักงานอธิการบดี เป็นจุดที่เจ้าหน้าที่ต้องยืนประจาเพื่อคอยต้อนรับผู้เข้าร่วม
ประชุม และสาหรับหน้าห้องประชุมภายในอาคารสานักงานอธิการบดี ชั้น ๓ เป็นจุดที่ ๒ ที่ต้องมีเจ้าหน้าที่
ยืนต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุม
ภายในห้องประชุม การจัดที่นั่งสาหรับกรรมการและผู้เข้าร่วมประชุม ให้ตรวจสอบความ
เรียบร้อยอีกครั้ง การจัดวางป้ายชื่อ เอกสารประกอบการประชุม เอกสารเพิ่มเติม (ถ้ามี) ควรจัดวางให้
เรียบร้อยและเป็นสัดส่วนในของแต่ละบุคคล
สาหรับห้องรับรอง ควรตรวจสอบความสะอาดความเรียบร้อย ระบบ แสง อุณหภูมิจาก
เครื่องปรับอากาศ สภาพแวดล้อม เครื่องดื่ม อาหารว่าง
บริเวณสภาพแวดล้อมโดยรอบบริเวณ ควรดูแลความสะอาด ความเรียบร้อย ตกแต่ง
ประดับอย่างเหมาะสม อานวยความสะดวกเรื่องการจราจร ที่จอดรถ และการรักษาความปลอดภัย
การปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ของสานักงานสภามหาวิทยาลัยในฐานะผู้ช่วยเลขานุการ
ของการประชุม มีหน้าที่ดังนี้
๑. ตรวจสอบความพร้อมของสถานที่ อุปกรณ์ ต่าง ๆ ให้เรียบร้อยเหมาะสม
๒. ให้การต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุม หรือ ผู้มานาเสนอตามวาระการประชุมที่รับผิดชอบ
๓. ให้ผู้เข้าร่วมประชุมลงนาม ลงทะเบียน และรับเงินค่าตอบแทนต่าง ๆ ตามแบบฟอร์ม
ทีก่ าหนด โดยเจ้าหน้าที่การเงินได้เตรียมเอกสารเพื่อลงนาม ลงทะเบียน และรายการต่าง ๆ โดยดาเนินการ
ครั้งเดียวแบบเบ็ดเสร็จ
๔. จ่ายค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในวันประชุม ได้แก่ ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าเลี้ยงรับรอง
(ถ้ามี) ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ตามที่เกิดขึ้นจริง โดยมีหลักฐานการเบิกจ่าย ทั้งนี้ให้ดาเนินการจ่ายพร้อมหลักฐาน
ใบสาคัญรับเงิน/ใบเสร็จรับเงินให้เรียบร้อย
๕. ระหว่างการประชุมทาหน้าที่เป็นผู้ช่วยเลขานุการที่ประชุม โดยการจดบันทึกการประชุม
อานวยความสะดวกในห้องประชุม เช่น การแจกเอกสารเพิ่มเติม (ถ้ามี) หาข้อมูลและแหล่งอ้างอิงเพิ่มเติม

๓๘

เพื่อประกอบการพิจารณาตามวาระในขณะนั้น หรือมีการลงมติ ลงคะแนน จะต้องเตรียมบัตรลงคะแนนและ
จัดอุปกรณ์สาหรับการลงคะแนนและนับคะแนนด้วย
๖. ควบคุมเวลาขณะมีการนาเสนอข้อมูลต่อที่ประชุม หรือ การอานวยความสะดวกในการ
นาเสนอโดยใช้ Power Point Presentation หรือ การอานวยความสะดวกในการเตรียมข้อมูลการนาเสนอ
ในรูปแบบ File ข้อมูลการนาเสนอ
๗. การบันทึกเสียงการประชุม โดยใช้เครื่องบันทึกเทปแบบระบบดิจิตอล เพื่อใช้เป็น
หลักฐานอ้างอิง หรือ ตรวจสอบมติที่ประชุม
๘. การแก้ไขสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในขณะที่มีการประชุมตามความเหมาะสม
การประชุมสภามหาวิทยาลัย ถือว่ามีความสาคัญยิ่งดังนั้นจะต้องมีการเตรียมความพร้อม
ถึงอย่างไรก็ตาม ในขณะที่มีการประชุมก็ยังมีเรื่องที่ต้องแก้ไขตามสถานการณ์อยู่เสมอ การดาเนินการ
ประชุมเป็นการดาเนินการตามที่ได้เตรียมการไว้ให้สาเร็จลุล่วงไปด้วยดี เป็นไปอย่างราบรื่น ไม่เกิดการติดขัด
หรือ หากมีก็สามารถแก้ไขสถานการณ์ได้ทันท่วงที นอกจากนี้ยังต้องมีการควบคุมเวลาในการจัดประชุม
เพื่อให้สอดคล้องกับการบริหารจัดการเรื่องอื่น ๆ หรือ การประชุมในคณะกรรมการชุดต่อไป และสิ่งที่สาคัญ
ที่สุดคือ การเก็บรายละเอียดต่าง ๆ ในขณะที่มีการประชุม ทั้งนี้เพื่อนาไปดาเนินการแก้ไขปรับปรุงให้มี
ประสิทธิภาพยิ่ง ๆ ขึ้นต่อไป

ขั้นตอนที่ ๓ การดาเนินงานภายหลังการประชุม

๓๙

สิ่งสาคัญภายหลังการดาเนินงานประชุม คือ มติที่ประชุม เมื่อเสร็จสิ้นการประชุม ขั้นตอน
ที่สาคัญขั้นต่อไปคือการสรุป การจัดทารายงานการประชุม การแจ้งเวียนรายงานการประชุม และมติการ
ประชุม โดยขั้นแรกการแจ้งวียนรายงานการประชุมเพื่อให้กรรมการได้ดาเนินการตรวจสอบ และหลังจากนั้น
เป็นการแจ้งเวียนมติที่ประชุมให้กับเจ้าของเรื่องต้นสังกัดและผู้เกี่ยวข้องได้รับทราบและดาเนินการต่อไป
ดังนั้นภายหลังการจัดประชุมงานจัดประชุมและประสานงาน ได้ดาเนินการดังนี้
๑. การตรวจสอบห้องประชุมอีกครั้ง และเก็บอุปกรณ์การจัดประชุม ปิดการใช้งานอุปกรณ์
เครื่องใช้ไฟฟ้า เครื่องปรับอากาศ และเก็บเอกสารทุกอย่างออกจากห้องประชุมให้เรียบร้อย และในบางครั้ง
ภายหลังการจัดประชุมเสร็จสิ้นแล้วกรรมการบางท่านอาจจะฝากเอกสารการประชุมโดยให้ส่งไปยังหน่วยงาน
ของท่าน
๒. ดูแล อานวยความสะดวกและให้บริการต่าง ๆ แก่กรรมการและผู้เข้าร่วมประชุม ในการ
รับประทานอาหาร
๓. แจ้งภารกิจหรือการนัดหมายอื่น ๆ (ถ้ามี) หรือการประสานงานกับผู้รับผิดชอบในการต้อนรับ
เพื่อทาการรับ-ส่งกรรมการผู้มาประชุมให้เดินทางไปปฏิบัติภารกิจนั้น ๆ หรือไปส่งกรรมการเพื่อเดินทางกลับ
ให้เรียบร้อยโดยสวัสดิภาพ
๔. จัดทา (ร่าง) รายงานการประชุมให้เสร็จสิ้นภายในเวลาไม่น้อยกว่า ๓ วัน และเมื่อเสร็จเรียบร้อย
แล้วนาเสนอให้เลขานุการที่ประชุมพิจารณาและหรือจัดทาบันทึกเสนอ (ร่าง) รายงานการประชุมให้กรรมการ
สภามหาวิทยาลัยพิจารณาเป็นการเบื้องต้นพร้อมแนบแบบฟอร์มการแก้ไขรายงานดังกล่าว และส่งให้
กรรมการสภามหาวิทยาลัยตรวจสอบรายงานภายใน ๑ สัปดาห์ ทัง้ นี้เพื่อให้การพิจารณารับรองรายงานการ
ประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งต่อไปให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและไม่ล่าช้า
๔.๑ การแจ้งมติการประชุมสภามหาวิทยาลัยโดยสังเขป รายงานการประชุมสภา
มหาวิทยาลัยจะมีผลต่อเมื่อสภามหาวิทยาลัยรับรอง ให้กรรมการและเลขานุการ มหาวิทยาลัย แจ้งมติที่
ประชุมที่ยังไม่ได้รับรอบโดยสังเขปแก่ผู้เสนอเรื่องหรือหน่วยงานในมหาวิทยาลัย ที่เกี่ยวข้องได้ โดยให้บันทึก
ไว้หรือระบุไว้ด้วยว่า”จะยังไม่ผ่านการรับรองจากที่ประชุม อยู่ระหว่างรับรองรายงานการประชุม” ดังนั้น
ภายหลังการประชุมสภามหาวิทยาลัย งานจัดประชุมและประสานงาน จะแจ้งให้ผู้เกี่ยวข้องทราบต่อไป
๔.๒ การดาเนินการงานด้านการเงินภายหลังจากการจัดประชุม ให้การดาเนินงานเรื่อง
การเงินเป็นไปตามขั้นตอน และเป็นงานที่ต้องใช้ความละเอียดรอบคอบ ตรวจสอบค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น
ตามความเป็นจริง รวบรวมเอกสารหลักฐานสาคัญเพื่อการเบิกจ่ายให้ถูกต้อง เป็นตามตามระเบียบข้องบังคับ
ของมหาวิทยาลัยต่อไป
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๔๐

ตัวอย่างเอกสารและแบบฟอร์มต่าง ๆ
ที่เกี่ยวข้องในการจัดประชุมสภามหาวิทยาลัยนเรศวร

