
                                        แนวปฏิบัติที่ดีในการประชุมสภามหาวิทยาลัยศิลปากร 
ขั้นตอนการ                 
ประชุมสภาฯ 

แนวทางการปฏิบัติ 

1 . ก่ อ น ก า ร ป ร ะ ชุ ม                  
สภาฯ 

 

1 .1  เรื่ องที่ น ำ เ สนอเข้ ำ
ระเบียบวำระกำรประชุม
สภำฯ มำจำกหน่วยงำน
ต่ำงๆ อำท ิ
 (1) ที่ประชุมคณบดี กบพ. 
กบม.  
 (2) คณะกรรมกำรชุดต่ำงๆ 
ที่สภำมหำวิทยำลัยแต่งตั้ง 
(3) นำยกสภำมหำวิทยำลัย 
แ ล ะ ก ร ร ม ก ำ ร ส ภ ำ
มหำวิทยำลัย    
 (4) อธิกำรบดี 
 

1) วาระท่ีจะน าเสนอสภามหาวิทยาลัย 
   1.1) เรื่องท่ีจะน ำเข้ำที่ประชุมสภำฯ ควรเสนอ ล่วงหน้ำก่อนกำรประชุมสภำฯ 2 สัปดำห์   
        กรณีวาระใดไม่สามารถน าเสนอได้ตามเวลาทีก่ าหนดในปฏิทินและมีความจ าเป็น เร่งด่วน
ที่จะต้องน าเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาให้ท าบันทึกชี้ แจง เหตุผลความจ าเป็นและส่ง
เลขำนุกำรสภำฯ พิจำรณำและน ำเสนอนำยกสภำฯ พิจำรณำสั่งกำรต่อไป                                                            
       เพ่ือให้กำรท ำงำนเป็นไปตำมก ำหนดเวลำและไม่ให้มีวำระ/กำรแจกเอกสำรประกอบกำร
พิจำรณำเพ่ิมเติมในวันประชุมสภำฯ หรือมีน้อยที่สุด 
    1.2) ควรพิจำรณำเรื่องที่จะน ำเสนอสภำฯ ให้ละเอียดรอบคอบและมีมติร่วมกัน/ข้อยุติก่อน                                            
กรณีมีผู้เห็นต่าง และต้องการจะอภิปรายในที่ประชุมสภาฯ ให้ด าเนินการดังนี้    
       -ให้เสนอประเด็นที่เห็นต่างและต้องการจะอภิปรายเป็นญัตติ โดยการเสนอญัตติต้องมีผู้รับรอง
ไม่น้อยกว่า 2 คน 
         -ให้เสนอประเด็นญัตติให้ชัดเจน พร้อมเหตุผล ข้อมูลประกอบการพิจารณาที่ชัดเจนต่อ
นายกสภาฯ                                                                                          
        - เมื่อนายกสภาฯ พิจารณาอนุญาต จะบรรจุเข้าวาระการประชุมสภาฯ                                                             
         - วันประชุมสภาฯ ผู้เสนอญัตติอภิปรายตามประเด็นที่ได้รับอนุญาตนั้น 
    1.3) พิจำรณำอ ำนำจ หน้ำที่                                                    
         - พิจำรณำว่ำเรื่องที่จะน ำเสนอสภำฯ นั้นเป็นอ ำนำจ หน้ำที่ของ สภำฯ หรือไม่ และถ้ำเป็น
อ ำนำจ หน้ำที่ของสภำฯ ให้ระบุว่ำเป็นอ ำนำจตำม พรบ. กฎหมำยฉบับใด ข้อไหนให้ชัดเจนด้วย 
 
2) ต้นเรื่องท่ีน าเสนอสภาฯ ทราบ/พิจารณา             
      - เขียนควำมเป็นมำ ระบุประเด็นที่ต้องกำรให้สภำฯ ทรำบ/พิจำรณำให้ชัดเจน                                       
กรณีมีหลำยประเด็นให้แยกเป็นข้อๆ  
3) ข้อมูล เอกสาร ประกอบการพิจารณา 
     จัดท ำข้อมูล สำรสนเทศ ประกอบกำรพิจำรณำที่ครบถ้วนสมบูรณ์ เข้ำใจง่ำย และเพียงพอต่อ
กำรตัดสินใจ อำทิ                                                       
      - เรื่องท่ีมีข้อมูล เนื้อหำจ ำนวนมำก ควรจัดท ำเป็นบทสรุปด้วย                                            
      - งบประมำณ ควรมีข้อมูลเชิงวิเครำะห์เปรียบเทียบ เป็นต้น 

1.2 น ำส่งวำระที่สนง.สภำฯ  1) ส ำนักงำนสภำฯ รับเรื่อง                            
2) ผอ.ส ำนักงำนสภำฯ พิจำรณำตรวจสอบข้อมูล เอกสำร อำทิ       
   2.1) เรื่องท่ีน ำเสนอนั้นผ่ำนกำรพิจำรณำตำมขั้นตอนหรือไม่ (อำทิ หลักสูตร ต้องผ่ำน
คณะกรรมกำรวิชำกำร/คณะกรรมกำรกลั่นกรองหลักสูตร)                                              
   2.2) เป็นอ ำนำจหน้ำที่ของสภำฯ หรือไม่                                
   2.3) มีเอกสำรประกอบกำรพิจำรณำครบถ้วนสมบูรณ์หรือไม่                                                                 
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กรณีวำระไม่ผ่ำนตำมกระบวนกำรขั้นตอนหรือเอกสำรไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ ประสำนสอบถำมไปยัง
ผู้บริหำร หน่วยงำน คณะกรรมกำรที่รับผิดชอบ เพ่ือด ำเนินกำรให้ถูกต้อง                                                          
3) เสนอเลขำนุกำรสภำมหำวิทยำลัย 

1.3 สนง.สภำฯ เสนอวำระ
ใ ห้ เ ล ข ำ นุ ก ำ ร ส ภ ำ ฯ 
พิจำรณำ 

1) ผอ.ส ำนักงำนสภำฯ เสนอวำระให้เลขำนุกำรสภำฯ พิจำรณำ                                                        
2) เลขำนุกำรสภำฯ พิจำรณำ/ตรวจสอบ/สอบทำน อีกครั้ง 

1.4 เลขำนุกำรสภำฯ เสนอ
วำระให้นำยกสภำฯ 
พิจำรณำ 

1) เลขำนุกำรสภำฯ เสนอวำระให้นำยกสภำมหำวิทยำลัยพิจำรณำ                                                
2) นำยกสภำฯ พิจำรณำสั่งกำร                                                             
   2.1) บรรจุเรื่องเข้ำระเบียบวำระกำรประชุมสภำฯ หรือ                                                             
   2.2) หำกพิจำรณำเห็นว่ำข้อมูล ประเด็นกำรพิจำรณำไม่ชัดเจน อำจจะส่งมหำวิทยำลัยน ำกลับไป
ทบทวน จัดท ำข้อมูลเพ่ิมเติม                                                           

1.5 สนง.สภำฯ รวบรวม
วำระ และจัดท ำระเบียบ
วำระกำรประชุมสภำฯ 

ส ำนักงำนสภำฯ รวบรวมวำระทั้ งหมด น ำมำจัดท ำระเบี ยบวำระกำรประชุมสภำฯ                                    
1) สรุปวำระกำรประชุมให้ครบถ้วน ชัดเจน  
2) ระบุประเด็นที่เสนอสภำฯ เพ่ือทรำบ/พิจำรณำให้ชัดเจน พร้อมทั้งระบุว่ำเป็นอ ำนำจของสภำฯ ตำม
พระรำชบัญญัติ ข้อบังคับ ระเบียบข้อใด                                                                                                     
3) จัดท ำข้อมูล เอกสำรประกอบกำรพิจำรณำให้ครบถ้วน ชัดเจนและมีข้อมูลเพียงพอต่อกำรตัดสินใจของสภำ 
4) จัดท ำวำระกำรประชุมสภำมหำวิทยำลัย 2 รูปแบบ คือ  
     (1) แฟ้มระเบียบวำระ       (2) ระบบ  e-meeting 

1.6 สนง.สภำฯ จัดส่งวำระ
กำรประชุม ให้กรรมกำร
สภำฯ 

- ส ำนักงำนสภำฯ จัดส่งระเบียบวำระกำรประชุมให้กรรมกำรสภำฯ 

1.7 กรรมกำรสภำ
มหำวิทยำลัย ศึกษำ
ระเบียบวำระกำรประชุม
สภำมหำวิทยำลัย 

1) กรรมกำรสภำมหำวิทยำลัย ศึกษำระเบียบวำระกำรประชุมสภำมหำวิทยำลัย                               
2) กรณีมีประเด็นไม่ชัดเจน สำมำรถสอบถำมฝ่ำยเลขำนุกำรฯ หรือให้สืบค้นข้อมูลประกอบกำร
พิจำรณำเพ่ิมเติมได้ 

1.8 นำยกสภำมหำวิทยำลัย 
อธิกำรบดี ฝ่ำยเลขำนุกำร 
เตรียมควำมพร้อมในกำร
ประชุมสภำฯ 

นำยกสภำฯ อธิกำรบดี ฝ่ำยเลขำนุกำรฯ เตรียมควำมพร้อมในกำรประชุม                                                           
1) กำรประชุมหำรือภำยในอย่ำงไม่เป็นทำงกำร   
2) พิจำรณำระเบียบวำระ จุดเน้นของแต่ละวำระ ประเด็นพิจำรณำ เพ่ือให้มีควำมเข้ำใจตรงกัน ซ่ึง
จะช่วยให้กำรด ำเนินกำรในวันประชุมสภำฯรวดเร็วมำกขึ้น                                      

2.วันประชุมสภา
มหาวิทยาลัย 

1) ประชุมสภำฯ ทุกวันพุธที่ 2 ของเดือน เวลำ 13.30 น.เป็นต้นไป                                                  
2) เวลำที่ใช้ในกำรประชุมไม่ควรเกินครั้งละ 3 ชั่วโมง 

2.1 นำยกสภำมหำวิทยำลัย 
เปิดกำรประชุมสภำฯ และ
พิจำรณำเรื่ องต่ ำงๆ ตำม
ระเบียบวำระกำรประชุมที่
ก ำหนดไว้ 

1) การน าเสนอวาระ                                                      
กำรน ำเสนอวำระอธิกำรบดี /เลขำนุกำรสภำฯ ควรให้ข้อมูลในเรื่องนั้นๆ โดยสรุป อำทิ                                                             
    - ควำมเป็นมำ                                                                  
    - บริบท ศักยภำพควำมพร้อมของมหำวิทยำลัย 
    – กำรวิเครำะห์จุดดี จุดด้อย แนวทำงท่ีควรจะด ำเนินกำร ประกอบกำรพิจำรณำด้วยเพ่ือให้
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กรรมกำรสภำมหำวิทยำลัย มีควำมเข้ำใจในเรื่องที่น ำเสนอ และช่วยให้กำรพิจำรณำเป็นไปอย่ำง
รวดเร็วและรอบคอบ 
2) การประชุมพิจารณา การอภิปราย                    
    2.1) กำรประชุมให้ยึดตำมข้อบังคับของมหำวิทยำลัยศิลปำกรว่ำด้วยกำรประชุม พ.ศ. 2531      
    2.2) ให้อภิปรำยในวำระ ประเด็นที่ก ำลังพิจำรณำ                                                             
    2.3) ควรเน้นให้กรรมกำรสภำมหำวิทยำลัยผู้ทรงคุณวุฒิแสดงควำมคิดเห็น ข้อเสนอแนะ                     
    2.4) ควรใช้เวลำในกำรพิจำรณำแต่ละวำระอย่ำงเหมำะสม  
3) สร้างบรรยากาศในการประชุมที่สร้างสรรค์       
    3.1) กำรให้ข้อเสนอแนะ ข้อคิดเห็นที่สร้ำงสรรค์ และสอดคล้องกับบริบท ศักยภำพของ
มหำวิทยำลัยด้วย   
   3.2) ยอมรับควำมคิดเห็นต่ำงของกันและกันด้วยเหตุผล ยึดประโยชน์ของมหำวิทยำลัย นักศึกษำ
เป็นส ำคัญ      
4) วาระเชิงนโยบาย  
    มหำวิทยำลัยจะน ำเสนอวำระเชิงนโยบำย หรือประเด็นที่อยู่ในควำมสนใจทุกครั้งในกำรประชุม
สภำฯ 
5) การท าหน้าที่ของกรรมการสภามหาวิทยาลัย        
      ยึดหลักธรรมำภิบำลและประโยชน์ของมหำวิทยำลัย 

 6) การสรุปมติ                                                
    เมื่อจบกำรพิจำรณำแต่ละวำระให้เลขำนุกำรฯ สรุปมตขิองที่ประชุม รวมทั้งข้อสังเกต 
ข้อเสนอแนะในภำพรวมโดยสังเขป เพ่ือให้ที่ประชุมได้เข้ำใจร่วมกัน และอำจจะเสริม ท้วงติง 
เพ่ือให้ชัดเจน ครบถ้วนสมบูรณ์                                               
     กรณีที่กรรมการสภามหาวิทยาลัย ไม่เห็นด้วยกับมติ ในวาระใดให้ยกมือแจ้งต่อประธาน
ทันที คือ        
      - ไม่เห็นด้วยกับมติ ไม่เห็นด้วยกับวาระที่น าเสนอพิจารณา เนื่องจากอะไร.......                                                                        
      - งดออกเสียง                                                               
     ทั้งนี้จะมาแจ้งไม่เห็นด้วย งดออกเสียงในภายหลังการประชุมเสร็จสิ้นแล้วไม่ได้ 

2.2 วำระอ่ืนๆ  กรณีมีกรรมกำรสภำมหำวิทยำลัย เสนอเรื่องอ่ืน  ๆเพ่ือขอหำรือ นอกเหนือจำกระเบียบวำระกำรประชุมที่ก ำหนด 
ให้นำยกสภำฯ พิจำรณำอนุญำติ 
       ทั้งนี้หำกเรื่องใดนำยกสภำฯ พิจำรณำเห็นว่ำจ ำเป็นต้องมีข้อมูล เอกสำรประกอบ กำรพิจำรณำอำจจะให้
น ำเสนอเป็นระเบียบวำระกำรประชุมฯ ในกำรประชุมครั้งต่อไป 

3.หลังการประชุมสภา
มหาวิทยาลัย 

 

3.1 ฝ่ำยเลขำนุกำรจัดท ำ 
ร่ำง รำยงำนกำรประชุม
สภำฯ 

1) สนง.สภำฯ จัดท ำ ร่ำง รำยงำนกำรประชุมสภำฯ ที่ถูกต้องครบถ้วน ชัดเจนและรวดเร็ว           
2) เสนอเลขำนุกำรสภำฯ พิจำรณำตรวจแก้ไข                                             
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3.2 สนง.สภำฯ เสนอ ร่ำง 
รำยงำนกำรประชุม             
สภำฯ ให้กรรมกำรสภำ
มหำวิทยำลัย พิจำรณำ 

1) สนง.สภำฯ จัดท ำบันทึกเสนอ ร่ำงรำยงำนกำรประชุมสภำฯ ให้กรรมกำรสภำฯ พิจำรณำ 
2) กรรมกำรสภำฯ พิจำรณำ ร่ำง รำยงำนกำรประชุมสภำฯ  และหำกประสงค์จะแก้ไขให้แจ้งฝ่ำยเลขำนุกำร
ภำยในระยะเวลำที่ก ำหนด        
3) กรณีกรรมกำรสภำฯ เสนอขอแก้ไข                                              
- การแก้ไขเล็กน้อย เนื้อหำ สำระ มติโดยรวม เป็นไปตำมมติของที่ประชุมสภำฯ ฝ่ำยเลขำนุกำรฯ จะด ำเนินกำร
แก้ไข และในวันประชุมสภำฯ จะแจ้งให้ที่ประชุมสภำฯ ว่ำมีกรรมกำรสภำฯ ขอปรับแก้ไขในส่วนใดและฝ่ำย
เลขำนุกำรสภำฯ ได้ด ำเนินกำรแก้ไขแล้ว                                                          
- การแก้ไขที่มีประเด็นที่จะต้องอภิปราย กระทบต่อเนื้อหำ สำระ มติโดยรวม ฝ่ำยเลขำนุกำรฯ น ำเสนอนำยก
สภำฯ พิจำรณำน ำเข้ำที่ประชุมสภำฯ เพ่ือพิจำรณำต่อไป    
     ทั้งนี้หากที่ประชุมสภาฯ มีมติไม่ให้แก้ไขรายงานการประชุมฯ ผู้เสนอขอแก้ไข สามารถขออนุญาต น า
ข้อความที่ประสงค์ขอแก้ไข/ความคิดเห็นของตนไปใส่เป็นภาคผนวกแนบท้ายรายงานการประชุมฯ ได้                                                                                                                                                                                                                                              

3.3 แจ้งมติท่ีประชุมสภำฯ 
ให้มหำวิทยำลัย/ คณะวิชำ 
หน่วยงำน/ ผู้รับผิดชอบ
ทรำบพิจำรณำ และ
ด ำเนินกำร 

สนง.สภำฯ จะแจ้งมติของสภำมหำวิทยำลัยให้มหำวิทยำลัย/คณะวิชำ หน่วยงำน /ผู้รับผิดชอบทรำบ
และน ำไปพิจำรณำด ำเนินกำร 

3 . 4  ก ำ ร ติ ด ต ำ ม ก ำ ร
ด ำเนินกำรตำมมติที่ประชุม
สภำฯ 

1) สนง.สภำฯ จะติดตำมกำรด ำเนินกำรตำมมติที่ประชุมสภำฯ จำกผู้บริหำร คณะวิชำ หน่วยงำน ผู้
ที่รับผิดชอบ   
2) รวบรวมกำรด ำเนินกำรตำมมติที่ประชุม สภำฯ น ำเสนอที่ประชุมสภำฯ ในกำรประชุมครั้งต่อไป                                                           
3) ส ำหรับมตขิองที่ประชุมสภำฯ เรื่องใดที่ผู้บริหำร คณะวิชำ หน่วยงำน ต้องใช้เวลำในกำร
ด ำเนินงำนให้รำยงำนควำมคืบหน้ำให้สภำฯ ทรำบเป็นระยะๆ และเมื่อด ำเนินกำรเสร็จสมบูรณ์แล้ว
ให้สรุปแจ้งสภำมหำวิทยำลัยอีกครั้งด้วย 

3.5 กำรเวี ยนรำยงำนกำร
ประชุมสภำฯ ฉบับที่ผ่ำนกำร
รับรอง 

1) สนง.สภำฯ น ำรำยงำนกำรประชุมสภำมหำวิทยำลัย ฉบับที่ผ่ำนกำรรับรองจำกที่ประชุมสภำฯ เผยแพร่ดังนี้                                                           
- เวียนให้ผู้บริหำร คณะวิชำ หน่วยงำนต่ำงๆ  ทรำบ                                 
- เผยแพร่ในเว็บไซต์สนง.สภำมหำวิทยำลัย www.council.su.ac.th     - เผยแพร่ในข่ำวสำรสภำฯ  

 
 
 


