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1. การจัดวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัย 
สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีกำหนดการประชุมเป็น 2 ช่วง โดยช่วงแรกเป็นการประชุมลับและช่วงที่สอง

เป็นการประชุมปกติ ซึ่งระเบียบวาระการประชุมไดจ้ัดแยกออกเป็น 2 ชุด สำหรับการประชุมแต่ละช่วง ดังนี้ 
1.1 การจัดวาระการประชุมลับสภามหาวิทยาลัย ตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้ 

(1) เรื่องท่ีประธานแจ้งเพื่อทราบ 
(2) เรื่องการรับรองรายงานการประชุม  
(3) เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาอนุมัติ 
(4) เรื่องเสนอขออนุมัติ-เพื่อทักท้วง  
(5) เรื่องสืบเนื่อง  
(6) เรื่องแจง้เพื่อทราบ 
(7) เรื่องศึกษาเพื่อพิจารณาเชิงนโยบาย 

1.2 การจัดวาระการประชุมปกติสภามหาวิทยาลัย ตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้ 
(1) เรื่องท่ีประธานแจ้งเพื่อทราบ 
(2) เรื่องการรับรองรายงานการประชุม  
(3) เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาอนุมัติ 
(4) เรื่องเสนอขออนุมัติ-เพื่อทักท้วง  
(5) เรื่องสืบเนื่อง 
(6) เรื่องแจง้เพื่อทราบ  
(7) เรื่อง ศึกษาเพื่อพิจารณาเชิงนโยบาย 
(8) เรื่องอ่ืนๆ  
  เรื่องตามวาระ (1) (4) และ (6) เป็นเอกสารสรุปเรื่อง ไม่ต้องเสนอรายงานฉบับสมบูรณ์ โดยเรื่องท่ี (4) และ 

(6) ท่ีประชุมจะไม่นำเสนอเป็นรายเรื่อง แต่จะนำเสนอพร้อมกันท้ังระเบียบวาระและพิจารณา หรอือภิปราย
เฉพาะประเด็นท่ีกรรมการมขี้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ ส่งผลให้สภามหาวิทยาลัยใชเ้วลาพิจารณาเรื่องสำคัญ
ท่ีต้องอนุมัติและระดมความคดิเห็นในเรื่องศึกษาเพื่อพิจารณาเชิงนโยบายได้อย่างเต็มท่ี 

  เรื่องตามวาระ (2) (3) (5) และ (7) เป็นเอกสารสรุปเรื่องพร้อมรายงานฉบับสมบูรณ์ โดยนำเสนอเป็นรายเรื่อง 

2. การเสนอเรื่องต่อสภามหาวิทยาลัย 
2.1 ผู้เสนอเรื่องเพื่อบรรจุวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัย ได้แก่ 

(1) นายกสภามหาวิทยาลัย และกรรมการสภามหาวิทยาลัย 
(2) อธิการบดี 
(3) สภาวิชาการ 
(4) คณะกรรมการที่สภามหาวิทยาลัยแต่งต้ัง ได้แก่ คณะกรรมการบริหารงานบุคคล คณะกรรมการการเงิน

และทรัพย์สิน คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงาน คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย และ
คณะกรรมการอุทธรณ์ รอ้งทุกข์ประจำมหาวิทยาลัย 

(5) คณะกรรมการบริหารหน่วยวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่นๆ ที่ต้องการเสนอเรื่องเข้าวาระการประชุมสภา
มหาวิทยาลัย นอกเหนือในรายการท่ี (1)-(4) ให้จัดทำรายละเอียดเอกสารเสนอขอความเห็นชอบจากอธิการบดีก่อนเสนอไปท่ี
เลขานุการสภามหาวิทยาลัย 

2.2 การเสนอวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัย หน่วยงานดำเนินการได ้2 วิธี ดังนี ้
วิธีท่ี 1 ม ี2 ขั้นตอน ดังนี้ 
(1) หน่วยงานต้นเรื ่องจัดทำบันทึกข้อความจัดส่งวาระการประชุมและเอกสารประกอบการประชุมไปยัง

เลขานุการคณะกรรมการที่ทำหน้าที ่พิจารณากลั่นกรองก่อนเสนอสภามหาวิทยาลัย  ตามข้อ 2.1 เช่น สภาวิชาการ 
คณะกรรมการที่สภามหาวิทยาลัยแต่งต้ัง เป็นต้น โดยเนือ้หาประกอบดว้ย 

(1.1) ผู้รับหนังสือ คือ เลขานุการคณะกรรมการท่ีทำหน้าท่ีพิจารณากลั่นกรองก่อนเสนอสภามหาวิทยาลัย  
(1.2) รายละเอียดหัวข้อวาระที่ต้องการเสนอสภามหาวิทยาลัย จำแนกตามระเบียบวาระการประชุมที่

กำหนด 
(1.3) กรณีเสนอขออนุมัติ (ร่าง) ระเบียบ/ข้อบังคับ/ข้อกำหนด/ประกาศ/คำสั่ง ต้องได้รับการตรวจสอบ

จากนติิกร ส่วนสารบรรณและนติิการเรยีบรอ้ยแลว้ และระบุในบันทึกข้อความด้วย 
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(1.4) วาระการประชุมตามรูปแบบท่ีกำหนด 
(1.5) เอกสารประกอบการประชุม 

(2) เลขานุการคณะกรรมการที่ทำหน้าที่พิจารณากลั่นกรองก่อนเสนอสภามหาวิทยาลัย ดำเนินการสอบทาน 
ข้อมูลวาระการประชุมและเอกสารประกอบการประชุม และจัดทำรายละเอียด (ถ้ามแีก้ไข) ส่งให้เลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
ประกอบดว้ย 

(2.1) บันทึกข้อความขอนำส่งวาระการประชุมและเอกสารประกอบการประชุม โดยระบุผู้รับหนังสือ คือ 
เลขานุการสภามหาวิทยาลัย  

(2.2) วาระการประชุมตามรูปแบบท่ีกำหนด 
(2.3) เอกสารประกอบการประชุม 
(2.4) เลขานุการคณะกรรมการที่เสนอวาระนำส่งไฟล์เอกสารวาระการประชุม เอกสารประกอบการ

ประชุม และ Power Point (ถ้าม)ี ไปท่ีสำนักงานสภามหาวิทยาลัย cou_office@sut.ac.th เพื่อจัดทำ
เอกสารการประชุม และแนบในระบบการประชุมอิเล็กทรอนิกส์ 

วิธีที่ 2 หน่วยงานต้นเรื่องจัดทำบันทึกข้อความจัดส่งวาระการประชุมและเอกสารประกอบการประชุมไปยัง
เลขานุการสภามหาวิทยาลัย (ผ่านเลขานุการคณะกรรมการที่พิจารณากลั่นกรองก่อนเสนอสภามหาวิทยาลัย ตามข้อ 2.1) 
โดยเนือ้หาประกอบดว้ย 

1) บันทึกข้อความขอนำส่งวาระการประชุมและเอกสารประกอบการประชุม โดยระบุผู้รับหนังสือ คือ 
เลขานุการสภามหาวิทยาลัย (ผ่านเลขานุการคณะกรรมการที่เสนอวาระที่ทำหน้าที่พิจารณากลั่นกรอง
ก่อนเสนอสภามหาวิทยาลัย ตามข้อ 2.1) 

2) ไฟล์เอกสารวาระการประชุม เอการประกอบการประชุม และ Power Point (ถ้ามี) โดยส่งให้เลขานุการ
คณะกรรมการที่พิจารณากลั่นกรองเพื่อสอบทานก่อนเสนอสภามหาวิทยาลัย 

3) วาระการประชุมตามรูปแบบท่ีกำหนด 
4) เอกสารประกอบการประชุม 
5) เลขานุการคณะกรรมการที่เสนอวาระนำส่งไฟล์เอกสารวาระการประชุม เอกสารประกอบการประชุม 

และ Power Point (ถ้ามี) ไปที่สำนักงานสภามหาวิทยาลัย cou_office@sut.ac.th เพื่อจัดทำเอกสารการ
ประชุม และแนบในระบบการประชุมอิเล็กทรอนิกส์ 

ท้ังน้ี การจัดส่งเอกสารและไฟล์เอกสารท่ีกลั่นกรองแล้วให้ฝ่ายเลขานุการสภามหาวิทยาลัย ให้ส่งตามวันเวลา
ท่ีกำหนดในปฏทิินการประชุมสภามหาวิทยาลัย  

2.3 เรื่องท่ีจะนำเสนอเข้าวาระการประชุมเป็นระบบ มีความชัดเจน เนื่องจากมีคณะกรรมการประจำของ สภา
มหาวิทยาลัย (คณะกรรมการบริหารงานบุคคล คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผลงาน คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย และคณะกรรมการอุทธรณ์ ร้องทุกข์ประจำมหาวิทยาลัย) และ
สภาวิชาการ ทำหน้าท่ีพิจารณากลั่นกรองก่อนเสนอสภามหาวิทยาลัย โดยคณะกรรมการแต่ละชุดกลั่นกรองดังนี้ 

(1) คณะกรรมการบริหารงานบุคคล  ช่วยกำกับและกลั่นกรองด้านการบรหิารงานบุคคล 
(2) คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สนิ ช่วยกำกับและกลั่นกรองด้านการเงินและทรัพย์สนิ 
(3) คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน  ช่วยกำกับและกลั่นกรองด้านการติดตาม 

ตรวจสอบ ประเมนิผลงาน และการตรวจสอบภายใน 
(4) คณะกรรมการส่งเสรมิกจิการมหาวิทยาลัย ช่วยกำกับและกลั่นกรองด้านส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 
(5) คณะกรรมการอุทธรณ์ รอ้งทุกข์ประจำมหาวิทยาลัย ช่วยกำกับและกลั่นกรองด้านการอุทธรณ์ รอ้งทุกข์ 
(6) คณะกรรมการสภาวิชาการ ช่วยกำกับและกลั่นกรองด้านวชิาการ เพื่อให้มีอิสระภาพทางวิชาการ 

2.4 เรื่องที่บรรจุเป็นวาระการประชุมทุกเรื่อง จะต้องผ่านความเห็นชอบจากอธิการบดี และนายกสภามหาวิทยาลัย 
ตามลำดับ 

2.5 มีการเสนอเรื่องเชิงนโยบาย อย่างน้อยคราวประชุมละ 1 เรื่อง ซึ่งเสนอโดยฝ่ายบริหาร พร้อมข้อมูลและ
ประเด็นการพิจารณา โดยจัดทำแผนการเสนอเรื่องเชิงนโยบายไว้ล่วงหน้า 

2.6 มกีารนำผลงานเชิงประจักษ์จากวาระเชิงนโยบายเสนอเป็นเรื่องสืบเนื่องต่อสภามหาวิทยาลัย และการจัดให้มี
การรายงานผลการดำเนินงานหรือเรื่องเชิงนโยบายของคณะกรรมการประจำสภามหาวิทยาลัย เป็นวาระประจำในการ
ประชุมสภามหาวิทยาลัย 
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2.7 ในการประชุมจะไม่มีการแจกเอกสารวาระเพิ่มเติมในที่ประชุม และไม่มีการเสนอเรื่องนอกระเบียบวาระการ
ประชุม ยกเว้นเรื่องท่ีมีความจำเป็นอย่างยิ่ง ต้องไดร้ับความเห็นชอบจากนายกสภามหาวิทยาลัย 

2.8 มีการกำหนด/ปรับรูปแบบเอกสารในการเสนอสภามหาวิทยาลัย เพื่อให้มีความเหมาะสมและง่ายต่อการ
พิจารณา เช่น แบบฟอร์มเสนอวาระการประชุม แบบฟอร์มเสนอหลักสูตร เป็นต้น  

2.9 พยายามลดปริมาณเอกสารประกอบวาระลงให้เหลือเท่าที่จำเป็น โดยทุกเรื่องที่เสนอจะต้องทำเอกสารสรุป
เรื่อง และเสนอรายงานฉบับสมบูรณ์เฉพาะเรื่องเพื่อพิจารณาอนุมัติและเรื่องเชิงนโยบาย  

2.10 ประยุกต์ใชเ้ทคโนโลยีในการประชุม โดยจัดทำเอกสารการประชุมและจัดเก็บเอกสารในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์
เพื่อใช้อ้างอิงในการประชุม และใช้ระบบการประชุมอิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting) ซึ่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยและคณะผู้บริหาร
สามารถศึกษาเอกสารจากเครื่องไอแพด (ท่ี http://boffice.sut.ac.th/emeeting/) ทำให้ประหยัดทรัพยากรไดม้ากขึน้ 

2.11 ผู้บรหิารระดับรองอธิการบดเีข้าร่วมประชุมทุกครั้งหากไม่ติดภารกิจสำคัญของมหาวิทยาลัย และมีผู้เข้าร่วม
ประชุมเพื่อนำเสนอวาระและรับข้อเสนอแนะในเรื่องท่ีเกี่ยวข้อง 

2.12 มกีารถ่ายทอดสดการประชุมสภามหาวิทยาลัย โดยสามารถเข้าชมไดท่ี้ http://www2.sut.ac.th/ouc/ แลว้เลือก
เมนู “ถ่ายทอดสดการประชุมสภามหาวิทยาลัย” หรอืเข้าชมไดท่ี้ https://live.sut.ac.th/  

2.13 มีการติดตามความก้าวหน้าและผลการปฏิบัติตามมติสภามหาวิทยาลัย เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมสภา
มหาวิทยาลัยในครัง้ถัดไป ซึ่งการติดตามผลการปฏบัิติตามมติสภามหาวิทยาลัย เป็นส่วนหน่ึงในระบบการติดตาม ตรวจสอบ 
และประเมนิผลงานของมหาวิทยาลัย 

การเสนอเรื่องต่อสภามหาวิทยาลัยมขีั้นตอนดังแผนภาพ ดังนี ้
Input Process Output 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

 

แผนภาพ : ขั้นตอนการเสนอวาระการประชุมต่อสภามหาวิทยาลัย 

เลขานุการ คกก. อุทธรณ์ ร้องทุกข ์

เลขานุการสภาวิชาการ 
 

เลขานุการ คกก. บริหารงานบคุคล 

เลขานุการ คกก. การเงินและทรัพย์สิน 

เลขานุการ คกก. ติดตาม ตรวจสอบ 

และประเมินผลงาน 

เลขานกุาร คกก. สง่เสริมกิจการมหาวทิยาลยั ด้านส่งเสรมิกิจการมหาวิทยาลัย 

ด้านการเงนิและทรัพย์สิน 

ด้านการบริหารงานบคุคล 

ด้านวิชาการ 

ด้านการตดิตาม ตรวจสอบ 
ประเมินผล และการตรวจสอบภายใน 

 
หน่วยงานต้นเร่ือง 

ด้านอุทธรณ์ ร้องทุกข ์

เลขานุการสภามหาวทิยาลัยพิจารณา 

อธิการบด ีคณะกรรมการบริหารหน่วยวสิาหกจิและ
หน่วยงานต่างๆ  

ผู้ช่วยเลขานุการฯ (หัวหนา้สำนักงานสภามหาวทิยาลัย)  
กลั่นกรอง/ตรวจสอบ จัดเข้าระเบียบวาระการประชุม 

นายกสภามหาวิทยาลัยและ
กรรมการสภามหาวิทยาลัย  

การเสนอระเบียบ/
ข้อบงัคบั/ข้อกำหนด/

ประกาศ/คำสัง่ ต้องได้รับ
การตรวจสอบจากนิตกิร 

A 

http://boffice.sut.ac.th/emeeting/


 การเสนอวาระการประชุมต่อสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนาร ี

 

4 สำนักงานสภามหาวทิยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี   

 

 

Input Process Output 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภาพ : ขั้นตอนการเสนอวาระการประชุมต่อสภามหาวิทยาลัย (ต่อ) 

ฝ่ายเลขานุการฯ เสนอระเบียบวาระการประชุมต่ออธิการบด ี

งานสภามหาวิทยาลัย (สำนกังานสภามหาวิทยาลัย)  
รวบรวม จัดทำระเบียบวาระการประชุม 

ฝ่ายเลขานกุารฯ เสนอระเบียบวาระการประชุมต่อนายกสภามหาวิทยาลัย 

ฝ่ายเลขานุการฯ จัดทำเอกสารประชุม และระบบ e-Meeting 
 

ฝ่ายเลขานุการฯ จัดทำมติการประชุมและแจ้งมติอธิการบดี  
(ภายใน 3 วันทำการ) 

 

มติที่ประชุม 

สรุปมติการ

ประชุมที่ผ่าน

การรับรองใน

ที่ประชุม 

ฝ่ายเลขานุการฯ ส่งสรุปมติที่ประชุมที่ผ่านการรับรองจากสภา
มหาวิทยาลัยในที่ประชุมแล้ว เพื่อเวียนให้หน่วยงานทราบและ

ดำเนินการต่อไป  
 

คณะผู้บริหารและหน่วยงานรับทราบสรุปมติการประชุมและ
ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง 

ฝ่ายเลขานกุารฯ เสนอสรุปมตกิารประชมุในที่ประชมุประสานงานบริหาร 
เผยแพร่บนเว็บไซต์สำนักงานสภามหาวทิยาลัย 

(http://www2.sut.ac.th/ouc/)  
และในระบบสืบค้นข้อมูลการประชุมสภามหาวทิยาลัย 

(http://203.158.7.37/council/)  
และรวบรวมไว้อ้างองิ 

 

ฝ่ายเลขานุการฯ จัดทำ (ร่าง) รายงานการประชุมและส่งรับรอง
รายงานการประชุม (ภายใน 7 วันทำการ) 

 

(ร่าง) รายงาน

การประชุม 

ประชุมสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยสีรุนารี ตามวัน เวลา และ
สถานที่ทีก่ำหนด 

 

ฝ่ายเลขานกุารฯ จดัสง่เอกสารประชุมให้กรรมการสภามหาวทิยาลัย 
 

อธิการบดีรับทราบ และแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ดำเนินการต่อไป 
 

A 

http://www2.sut.ac.th/ouc/
http://203.158.7.37/council/

