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แนวทางการด าเนินงานสภามหาวทิยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ พ.ศ.2556 

 

หลกัการและเหตุผล 
สภามหาวทิยาลยัเป็นองคก์รสูงสุดของมหาวิทยาลยัในการก าหนดนโยบายและการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี 

เพื่อให้การด าเนินงานเกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและเกิดการพฒันามหาวิทยาลยัอย่างย ัง่ยืน โดยมีการบริหาร
จดัการท่ีดี มีความโปร่งใส ตรวจสอบได ้ค านึงถึงความรับผิดชอบและเป็นธรรมต่อผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งทุกฝ่าย การ
ก ากบัดูแลกิจการของสถาบนัตามหลกัสากลจะด าเนินการโดยผ่านสภามหาวิทยาลยั ซ่ึงมีบทบาทส าคญัในการ
ผลักดันการก าหนดนโยบาย แผนงาน และกลยุทธ์ในการด าเนินงานเพื่อให้ฝ่ายบริหารและคณาจารย์มีการ
ด าเนินงานตามนโยบายและเป้าหมายของมหาวิทยาลยัให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล ภายใตร้ะบบการ
ท างานท่ีดีและมีระบบตรวจสอบการท างานตามภารกิจของมหาวิทยาลยั จดัให้มีการติดตามและประเมินผลการ
ท างานอย่างต่อเน่ือง เพื่อปรับปรุงการท างานและพฒันาการท างานท่ีดียิ่งข้ึน ดงันั้น บทบาทของสภามหาวิทยาลยั
ในการก ากบัดูแลท่ีดี จึงส่งผลต่อการด าเนินงานของมหาวทิยาลยัโดยตรง ตลอดจนการจดัท าและตรวจสอบรายงาน
ทางการเงิน การเปิดเผยสารสนเทศและความโปร่งใสนั้น ถือเป็นส่วนประกอบท่ีส าคญัในการแสดงถึงความ
รับผิดชอบการท างานขององค์กรต่อผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งทุกฝ่ายตลอดจนแสดงถึงความโปร่งใสท่ีพร้อมให้ผูมี้ส่วน
เก่ียวขอ้งทุกฝ่ายสามารถร่วมตรวจสอบการท างานขององคก์รได ้

การก ากับดูแลของสภามหาวิทยาลัย หมายถึง การควบคุมดูแลให้การด าเนินกิจการทั่วไปของ
มหาวิทยาลยั และกิจการด้านการบริหารตามหน้าท่ีและบทบาทท่ีกฎหมายก าหนด ซ่ึงหมายรวมถึง การก าหนด
นโยบาย การอนุมติัแผนพฒันาของมหาวิทยาลยั งบประมาณ การบริหารงานบุคคล หลกัสูตรการศึกษา การก ากบั
มาตรฐานการศึกษา การประกนัคุณภาพการศึกษา และการติดตามประเมินผล 

หน้าท่ีและบทบาทของสภามหาวิทยาลยั  หมายถึง การด าเนินงานตามขอบเขตของอ านาจหน้าท่ีตามท่ี
กฎหมายบญัญติัไวใ้หแ้ก่สภามหาวทิยาลยั เช่น พระราชบญัญติัมหาวิทยาลยัราชภฏั พ.ศ.2547 หรือตามกฎหมายวา่
ดว้ยการจดัตั้งสถาบนัอุดมศึกษานั้น เป็นตน้ โดยการกระจายอ านาจไปยงัองคก์รอ านาจร่วมตามท่ีกฎหมายก าหนด
ในรูปคณะกรรมการท่ีมีอ านาจหนา้ท่ีเฉพาะ อาทิ สภาวชิาการ สภาคณาจารยแ์ละขา้ราชการ คณะกรรมการส่งเสริม
กิจการมหาวิทยาลยั คณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ และ/หรือคณะกรรมการอ่ืน โดยการก ากบัดูแล
ชองสภามหาวทิยาลยัใหมี้ความรับผดิชอบ (Accountability) 

ระบบการก ากบัดูแลตนเองท่ีดี หมายถึง การท่ีสภามหาวิทยาลยัมีกลไกและกระบวนการท่ีเป็นรูปธรรม
ในการจดัการเพื่อให้เกิดการควบคุมและการตรวจสอบการด าเนินงานของสภามหาวิทยาลยัและมหาวิทยาลัย 
รวมทั้งการควบคุมและการตรวจสอบความรับผิดชอบในดา้นต่างๆ ของผูบ้ริหารสูงสุดของมหาวิทยาลยั ซ่ึงหมาย
รวมถึง การมีคณะกรรมการท่ีก ากับกรอบการด าเนินการของมหาวิทยาลัย การติดตามและประเมินผลการ
ด าเนินการของผูบ้ริหารสูงสุดของมหาวทิยาลยั การตรวจสอบดา้นการเงิน การจดัการความเส่ียง ความโปร่งใสและ
การเปิดเผยขอ้มูลข่าวสาร 
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สภามหาวิทยาลยัราชภฏันครสวรรค์จึงเป็นองคก์รท่ีส าคญัในการก ากบัดูแล และควบคุมกิจการทั้งปวง
ของมหาวทิยาลยั ก าหนดนโยบาย อนุมติัแผนพฒันาการศึกษา ออกกฎ ระเบียบ ขอ้บงัคบั ประกาศ ก ากบัมาตรฐาน
การศึกษา การประกนัคุณภาพ การประเมินผลงานมหาวิทยาลยัและผูบ้ริหารสูงสุดของมหาวิทยาลยั การอนุมติั
หลกัสูตรและอนุมติัปริญญา งานบริหารงานบุคคล งานบริหารงบประมาณเงินรายได ้รวมทั้งสนบัสนุนทางวิชาการ
เพื่อพฒันามหาวิทยาลยัให้มีความกา้วหนา้และการพฒันาคุณภาพอยา่งต่อเน่ือง ดงันั้น เพื่อให้สภามหาวิทยาลยัได้
ท างานอยา่งมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล สภามหาวทิยาลยัราชภฏันครสวรรค ์ในคราวประชุมคร้ังท่ี 7/2553 เม่ือ
วนัท่ี 29 กรกฎาคม 2553 ไดมี้มติให้จดัตั้งส านกังานสภามหาวิทยาลยั และไดจ้ดัท าประกาศมหาวิทยาลยัราชภฏั
นครสวรรค ์เร่ืองการจดัตั้งส านกังานสภามหาวทิยาลยัราชภฏันครสวรรค ์ประกาศ ณ วนัท่ี 29 กรกฎาคม พ.ศ.2553 
เพื่อรับผดิชอบในกิจการทั้งปวงของสภามหาวทิยาลยัใหด้ าเนินการไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 

วตัถุประสงค์ 
1) เพื่อให้สภามหาวิทยาลยัมีความเขม้แข็งในการก ากบัดูแลมหาวิทยาลยัตามหนา้ท่ีและบทบาทตามท่ี

กฎหมายก าหนดไว ้
2) เพื่อผลกัดนัให้มหาวิทยาลยัให้ความส าคญัท่ีจะด าเนินการให้บรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ของ

มหาวิทยาลัย โดยการถ่ายทอดเป้าหมายจากระดับบริหารสูงสุดไปสู่ระดับปฏิบัติอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

 

เป้าหมาย  
 เพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการด าเนินงานของสภามหาวทิยาลยัใน 4 ประเด็น ดงัน้ี 

1) การจดัองคก์รและบุคลากรของสภามหาวทิยาลยั 
2) การประชุมสภามหาวทิยาลยั 
3) การพฒันากิจการสภามหาวทิยาลยัและการส่งเสริมสมรรถนะของกรรมการสภามหาวทิยาลยั 
4) การก ากบัดูแล ติดตาม และประเมินผลของสภามหาวทิยาลยั 
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แนวทางการด าเนินงานสภามหาวทิยาลยัราชภัฏนครสวรรค์ 

ประเด็นส าคัญในการด าเนินงาน รายละเอยีดในการด าเนินงาน 
1. การจดัองคก์รและบุคลากรสภามหาวทิยาลยั  

1.1  จัดตั้งส านักงานสภามหาวทิยาลยั เป็น
หน่วยงานระดับกองขึน้ตรงต่อสภา
มหาวทิยาลัย 

(1)  ปรับปรุงประกาศมหาวทิยาลยัราชภัฏนครสวรรค์ 
เร่ืองการจัดตั้งส านักงานสภามหาวทิยาลัยราชภัฏ
นครสวรรค์ ประกาศ ณ วันที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ.
2553 ให้มีความชัดเจนมากขึน้ 

(2)   ก าหนดโครงสร้างองคก์รและโครงสร้างการบริหาร 
(3)   ปรับปรุงระบบเทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อการ

ส่ือสาร และการประชุมสภามหาวทิยาลยัใหมี้ความ
พร้อมและทนัสมยั 

1.2 เลขานุการสภามหาวทิยาลยั (1)   ก าหนดตาม พ.ร.บ.มหาวทิยาลยัราชภฏั พ.ศ.2547 
มาตรา 16 ใหส้ภามหาวทิยาลยัแต่งตั้งรอง
อธิการบดีคนหน่ึง ซ่ึงมิใช่กรรมการสภา
มหาวทิยาลยัตาม (3) เป็นเลขานุการสภา
มหาวทิยาลยั โดยการแนะน าจากอธิการบดี 

(2)   ประสานด าเนินการกิจการของสภามหาวทิยาลยั
ตามท่ีกฎหมายก าหนดใหไ้ดม้าตรฐานคุณภาพ 

1.3 บุคลากรประจ าส านกังานสภามหาวทิยาลยั (1)   บุคลากรส านกังานสภาฯ ประกอบดว้ย 
ผูอ้  านวยการส านกังานสภามหาวทิยาลยัและ
เจา้หนา้ท่ีตามจ านวนท่ีจ าเป็น เป็นองคก์รขนาดเล็ก 
กะทดัรัด ประหยดั มีคุณภาพ ไม่นอ้ยกวา่ 3 คนท่ี
สามารถปฏิบติังานแทนกนัได ้

(2)   สรรหาผูมี้ความรู้ความสามารถตามระเบียบ 
หลกัเกณฑ ์และวธีิการท่ีก าหนด 

1.4 - คณะอนุกรรมการฝ่ายวชิาการ 
- คณะอนุกรรมการฝ่ายบริหารงบประมาณ 
- คณะอนุกรรมการฝ่ายกฎหมาย 
- คณะอนุกรรมการฝ่ายบริหารงานบุคคล 
- คณะอนุกรรมการตามท่ีสภามหาวทิยาลยั  

(1)   ปฏิบติัหนา้ท่ีตามท่ีสภามหาวทิยาลยัมอบหมาย ท่ี
เป็นความรับผดิชอบของงานน้ี 
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ประเด็นส าคัญในการด าเนินงาน รายละเอยีดในการด าเนินงาน 
   เห็นชอบเพิ่มเติม 
 
 

2.   การประชุมสภามหาวทิยาลยั  
2.1  จดัท าแผนการประชุมสภามหาวทิยาลยัตลอดปี (1)   จดัท าปฏิทินการประชุมตลอดปี 

(2)   จดัท าแผนปฏิบติัการประจ าปีและแผนยทุธศาสตร์
ของสภามหาวทิยาลยั 

 2.2  จดัวาระการประชุมใหเ้หมาะสม เพื่อใหก้าร
ประชุมกระชบั ตรงประเด็น ในเร่ืองส าคญัท่ี
เป็นหนา้ท่ีของสภามหาวทิยาลยั และเร่ือง
นโยบายและปัญหาส าคญัของมหาวทิยาลยัท่ี
ตอ้งไดรั้บการแกไ้ขอยา่งเร่งด่วน 

(1)   การก าหนดวาระการประชุมใหมี้ระเบียบวาระการ
ประชุมดงัน้ี 
ระเบียบวาระท่ี 1 เร่ืองท่ีประธานแจง้ต่อท่ีประชุม 
ระเบียบวาระท่ี 2 การพิจารณารับรองรายงานการ

ประชุม 
ระเบียบวาระท่ี 3 เร่ืองสืบเน่ือง 
ระเบียบวาระท่ี 4 เร่ืองเสนอเพื่อทราบ 
ระเบียบวาระท่ี 5 เร่ืองเสนอเพื่อพิจารณา 
ระเบียบวาระท่ี 6 เร่ืองอ่ืนๆ  

(2)   การจดัวาระการประชุมแต่ละเร่ืองควรไดรั้บการ
พิจารณากลัน่กรองจากคณะกรรมการและ
อนุกรรมการฝ่ายต่างๆ 

(3)  สรุปมติการประชุมแต่ละเร่ืองใหช้ดัเจน และแจง้มติ
การประชุมใหผู้เ้ก่ียวขอ้งไปด าเนินการ  

(4)  การจดัวาระการประชุมควรใหน้ายกสภา
มหาวทิยาลยัไดรั้บทราบหรือพิจารณาใหค้วาม
เห็นชอบ 

2.3  การจดัเอกสารการประชุม (1)  จดัเอกสารการประชุมให้เหมาะสมครบถว้น 
เพียงพอต่อการพิจารณาของสภามหาวทิยาลยั และ
เป็นไปโดยประหยดั 

2.4  การจดัส่งเอกสารการประชุมใหก้บักรรมการ
สภามหาวทิยาลยั 

(1)   กรรมการสภามหาวทิยาลยั ควรไดรั้บวาระการ
ประชุม เอกสาร และขอ้มูล ประกอบวาระการ
ประชุม อยา่งครบถว้นก่อนการประชุมสภา
มหาวทิยาลยัอยา่งนอ้ย 7 วนั 

(2)   จดัส่งไฟลว์าระการประชุมเอกสารและขอ้มูลฉบบั
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ประเด็นส าคัญในการด าเนินงาน รายละเอยีดในการด าเนินงาน 
สมบูรณ์ผา่นระบบอิเล็กทรอนิกส์ (Online) ไป
ใหก้บักรรมการสภามหาวทิยาลยัทุกท่านไดศึ้กษา
ก่อนล่วงหนา้ทาง E-mail Address ของทุกท่าน 

2.5  การเขา้ประชุมของกรรมการสภามหาวทิยาลยั (1)   การประชุมสภามหาวทิยาลยัแต่ละคร้ัง มีกรรมการ
เขา้ร่วมโดยเฉล่ียร้อยละ 90 ของจ านวนกรรมการ
ทั้งหมด 

(2)   การปรับปรุงระเบียบมหาวทิยาลยัราชภัฏ
นครสวรรค์ว่าด้วย การจ่ายเบีย้ประชุมกรรมการ
และอนุกรรมการ พ.ศ.2549 ประกาศ ณ วันที ่23 
มีนาคม พ.ศ.2549 ให้เหมาะสมกบัสถานการณ์
ปัจจุบัน 

2.6  การก าหนดหวัขอ้การประชุมใหมี้เร่ือง เชิง
นโยบายในการประชุมทุกคร้ัง 

(1)   ก าหนดวาระการประชุมเชิงนโยบายตลอดปี โดย
กรรมการสภามหาวทิยาลยัเสนอหารือฝ่ายบริหาร
ขอใหพ้ิจารณาหรือจากการประชุมร่วมกบัผูบ้ริหาร 

3.  การพฒันากิจการสภามหาวทิยาลยัและการส่งเสริม
สมรรถนะของกรรมการสภามหาวทิยาลยั 

(1)   ปฐมนิเทศกรรมการสภาฯชุดใหม่ 
(2)   จดัประชุมร่วมกนัร่วมระหวา่งกรรมการสภา

มหาวทิยาลยักบัผูบ้ริหารของมหาวทิยาลยั 
(3)   จดัใหมี้การศึกษาดูงาน เขา้ร่วมอบรมสัมมนา ใน

เร่ืองท่ีเก่ียวขอ้งกบัการด าเนินงานของสภา
มหาวทิยาลยั 

(4)   การปฏิบติัตามจรรยาบรรณของกรรมการสภา
มหาวทิยาลยั 

(5)   การพฒันาระบบฐานขอ้มูลผา่นระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศใหท้นัสมยัอยูเ่สมอ 

(6)   ประชาสัมพนัธ์งานกิจการของสภามหาวทิยาลยั
ผา่นส่ือต่างๆ ตลอดจนจดัท าเวบ็ไซตส์ภา
มหาวทิยาลยัใหท้นัสมยัและเป็นปัจจุบนั 

4.  การก ากบัดูแล ติดตามและประเมินผลของสภา
มหาวทิยาลยั 

     4.1  ระบบการก ากบัดูแลของสภามหาวทิยาลยั 

1)   การติดตามและประเมินผลงานมหาวทิยาลยั และ
ประเมินผลการด าเนินการของผูบ้ริหารสูงสุดของ
มหาวทิยาลยัโดยมีหลกัเกณฑท่ี์ชดัเจน และตกลง
กนัไวล่้วงหนา้อยา่งนอ้ยปีละ 2 คร้ัง 
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ประเด็นส าคัญในการด าเนินงาน รายละเอยีดในการด าเนินงาน 
(2)   มีการตรวจสอบดา้นการเงินจากการควบคุมภายใน 

การตรวจสอบภายใน การสอบบญัชีโดยผูส้อบ
บญัชีภายนอก และการปิดบญัชีประจ าปีตาม
ก าหนดเวลาของส านกังานตรวจเงินแผน่ดิน (สตง.) 

(3)   ก าหนดใหมี้ระบบการติดตามผลการด าเนินงาน
ส าคญัตามภารกิจหลกัของมหาวทิยาลยัอยา่งครบถว้น 
รวมทั้งการติดตามผลการด าเนินงานตามมติสภา
มหาวทิยาลยัอยา่งต่อเน่ือง 

 (4)   การทบทวน ปรับปรุงระเบียบ ขอ้บงัคบั และ
ประกาศของสภามหาวทิยาลยัใหถู้กตอ้ง ชดัเจน
ทนัสมยัอยูเ่สมอ 

4.2  ประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการ
ปฏิบติังานตามบทบาทหนา้ท่ีของสภา
มหาวทิยาลยั 

(1)   ด าเนินการประเมินตนเอง โดยการศึกษาวเิคราะห์
จากขอ้มูลท่ีไดป้ฏิบติัจริง จากรายงานการประชุม
และการด าเนินงานของสภามหาวทิยาลยัดงัน้ี 

(1.1) การส่งเอกสารและขอ้มูลการประชุม 
(1.2) จ านวนผูม้าประชุม 
(1.3) ระยะเวลาในการประชุมแต่ละคร้ัง 
(1.4) จ านวนเร่ืองตามอ านาจหนา้ท่ีท่ีครบถว้น 
(1.5) จ านวนเร่ืองเชิงนโยบาย 
(1.6) การด าเนินการตามแผนปฏิบติัการ

ประจ าปี 
(2)   การจดัท ารายงานประจ าปีท่ีเป็นรายงานประเมิน

ตนเอง 
4.3   ความคิดเห็นต่อการปฏิบติัหนา้ท่ีของ
กรรมการสภามหาวทิยาลยั 

(1)   ประเมินตนเองโดยกรรมการสภามหาวทิยาลยัท่ี
ครอบคลุมในประเด็นต่อไปน้ี 

(1.1) สภามหาวทิยาลยัท าพนัธกิจครบถว้นตาม
ภาระหนา้ท่ีท่ีก าหนดในพระราชบญัญติัของ
มหาวทิยาลยัราชภฏั พ.ศ.2547 
(1.2)  สภามหาวทิยาลยัก าหนดยทุธศาสตร์ 
ทิศทางก ากบันโยบาย ระเบียบ และขอ้บงัคบั 
(1.3) สภามหาวทิยาลยัท าตามกฎระเบียบ ขอ้- 
บงัคบัของตน้สังกดั และหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง 
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ประเด็นส าคัญในการด าเนินงาน รายละเอยีดในการด าเนินงาน 
(1.4) สภามหาวทิยาลยัก ากบัติดตาม การ
ด าเนินงานของผูบ้ริหารมหาวทิยาลยั 
(1.5) สภามหาวทิยาลยัด าเนินงานโดยใชห้ลกั
ธรรมาภิบาลครบทั้ง 10 ประเด็น 

4.4   การประเมินสภามหาวทิยาลยัโดย
คณะกรรมการหรือองคก์รภายนอก 

(1)   ก าหนดใหมี้การด าเนินการประเมินโดยผูท้รง 
คุณวฒิุภายนอก ตามขอบเขตท่ีสภามหาวทิยาลยั
เห็นสมควร 

 
(2)   จดัท าขอ้มูลประกอบการประเมินตามตวับ่งช้ี/
ตวัช้ีวดัท่ีประเมินสภามหาวิทยาลยัของ สกอ./สมศ. และ 
กพร. 
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โครงสร้างขององค์กร 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

สภามหาวทิยาลยัราชภฏันครสวรรค์ 

มหาวทิยาลยัราชภฏันครสวรรค์ 

ส านกังานสภามหาวทิยาลยั 

กลุ่มงานบริหารทัว่ไป กลุ่มงานการประชุม กลุ่มงานพฒันากิจการ 
สภามหาวทิยาลยั 
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โครงสร้างการบริหารงาน 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นายกสภามหาวทิยาลยัราชภฏันครสวรรค์ 

รองอธิการบดีคนหน่ึงเป็นเลขานุการสภามหาวทิยาลยั 

ผูอ้  านวยการส านกังานสภามหาวทิยาลยั 

หวัหนา้กลุ่มงาน 
บริหารทัว่ไป 

หวัหนา้กลุ่มงาน 
งานการประชุม 

หวัหนา้กลุ่มงาน 
งานพฒันากิจการ 
สภามหาวทิยาลยั 
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ภาระงานส านักงานสภามหาวทิยาลยัราชภัฏนครสวรรค์ 

1. สนบัสนุนการปฏิบติังานตามอ านาจหนา้ท่ีของสภามหาวิทยาลยัท่ีบญัญติัไวใ้น พ.ร.บ.มหาวิทยาลยัราช
ภฏั พ.ศ. 2547 

2. ด าเนินการเก่ียวกบั เอกสาร หนงัสือราชการ ประกาศ ขอ้บงัคบั ระเบียบท่ีเก่ียวขอ้งกบัการด าเนินงานของ
สภามหาวทิยาลยั 

3. ด าเนินการเก่ียวกบัการบริหารการเงิน พสัดุ ครุภณัฑ ์และงบประมาณท่ีใชใ้นกิจการของสภามหาวทิยาลยั 
4. ประสานงาน และจดัอ านวยความสะดวกดา้นต่างๆ ในการประชุมสภามหาวิทยาลยั และการประชุมของ

คณะกรรมการอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 
5. ด าเนินการจดัเตรียมขอ้มูลการประชุม การบนัทึกการประชุม การจดัท ารายงานการประชุม การสรุปมติ 

และแจง้มติจากการประชุมสภามหาวทิยาลยั 
6. ประสานงานและอ านวยความสะดวกในกิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบันายกสภามหาวิทยาลยั กรรมการสภา

มหาวทิยาลยั และกรรมการท่ีไดรั้บการแต่งตั้ง โดยมติสภามหาวทิยาลยั 
7. ด าเนินการจดัท าระบบฐานขอ้มูลของสภามหาวิทยาลยั และขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบัการด าเนินงานของสภา

มหาวทิยาลยั 
8. ติดตามผลการปฏิบติังานตามมติของสภามหาวิทยาลัยท่ีมอบหมายให้มหาวิทยาลยั  หรือหน่วยงานท่ี

เก่ียวข้อง หรือบุคคลน าไปปฏิบัติ พร้อมรายงานความก้าวหน้าของการด าเนินการดังกล่าวต่อสภา
มหาวทิยาลยั 

9. จดัท ารางานประเมินตนเอง ผลการด าเนินงานของสภามหาวิทยาลยัของคณะกรรมการท่ีแต่งตั้งโดยสภา
มหาวทิยาลยั และจดัท ารายงานประจ าปีของสภามหาวทิยาลยั 

10. ประชาสัมพนัธ์ผลการด าเนินงานของสภามหาวทิยาลยัผา่นส่ือประเภทต่างๆ อยา่งต่อเน่ือง 
11. ปฏิบัติงานอ่ืนๆ ตามท่ีสภามหาวิทยาลัย นายกสภามหาวิทยาลัย และเลขานุการสภามหาวิทยาลัย

มอบหมายใหด้ าเนินการ 
 

ภาระงานกลุ่มงานบริหารทัว่ไป 
1. รับ-ส่ง เอกสาร หนงัสือราชการ 
2. การเงิน พสัดุ ครุภณัฑ ์และการจดัท างบประมาณ 
3. บริการคน้ควา้มติท่ีประชุม 
4. อ านวยความสะดวกแก่นายกสภามหาวทิยาลยัและกรรมการสภามหาวทิยาลยั 
5. ประสานงานและสนบัสนุนการด าเนินการของกรรมการฝ่ายต่างๆ 
6. ประชาสัมพนัธ์ผลการด าเนินงานของสภามหาวทิยาลยั 
7. จดัท ารายงานประเมินตนเองของสภามหาวทิยาลยั 
8. ภาระงานอ่ืนๆ ตามภาระงานของส านกังานสภามหาวทิยาลยัท่ีเป็นความรับผดิชอบของงานน้ี 
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ภาระงานกลุ่มงานการประชุม 
1. ด าเนินการเก่ียวกบัระเบียบการประชุม 
2. การบนัทึกการประชุม 
3. การจดัท ารายงานการประชุม 
4. การสรุปมติและแจง้มติจากการประชุมสภามหาวทิยาลยั 
5. การติดตามผลการปฏิบติัตามมติสภามหาวทิยาลยั 
6. พฒันาเทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อการส่ือสารและการประชุม 
7. การจดัท ารายงานประจ าปีของสภามหาวทิยาลยั 
8. ภาระงานอ่ืนๆ ตามภาระงานของส านกังานสภามหาวทิยาลยัท่ีเป็นความรับผดิชอบของงานน้ี 

 

ภาระงานกลุ่มงานพฒันากจิการสภามหาวทิยาลยั 
1. ใหค้วามเห็นทางกฎหมายเก่ียวกบัระเบียบ ขอ้บงัคบั ประกาศของสภามหาวทิยาลยั 
2. วเิคราะห์กฎหมาย ระเบียบ ขอ้บงัคบั และประกาศ 
3. สนบัสนุนการปฏิบติังานตามอ านาจหนา้ท่ีของสภามหาวทิยาลยั 
4. จดัท าฐานขอ้มูลของงานต่างๆ ในกิจการสภามหาวทิยาลยั 
5. จดัระบบ สถิติ ขอ้มูล ผา่นระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ 
6. ประสานงานการพฒันาบุคลากรของส านกังานสภามหาวทิยาลยั และกรรมการสภามหาวทิยาลยั 
7. ประสานงาน ทบทวน และปรับปรุงระเบียบ ขอ้บงัคบั และประกาศ ใหถู้กตอ้งทนัสมยั 
8. ภาระงานอ่ืนๆ ตามภาระงานของส านกังานสภามหาวทิยาลยัท่ีเป็นความรับผดิชอบของงานน้ี 

 

ข้อก าหนดการเข้าร่วมสังเกตการณ์ในการประชุมสภามหาวทิยาลยั 
1. ผูเ้ขา้ร่วมสังเกตการณ์จะตอ้งเป็นบุคคล และผูบ้ริหารหน่วยงานของมหาวทิยาลยั 
2. จะต้องมีหนังสือขอเข้าร่วมสังเกตการณ์ในการประชุมสภามหาวิทยาลัย และจัดส่งล่วงหน้าไปท่ี

เลขานุการสภามหาวทิยาลยั เพื่อเสนอนายกสภามหาวิทยาลยัพิจารณาเป็นเวลาไม่นอ้ยกวา่ 7 วนั ก่อนวนั
ประชุมสภามหาวทิยาลยั 

3. จะไม่สามารถเขา้ร่วมสังเกตการณ์ในการประชุมสภามหาวทิยาลยัในช่วงท่ีมีการประชุมเร่ืองลบั 
4. ผูร่้วมสังเกตการณ์จะตอ้งเขา้ร่วมสังเกตการณ์ดว้ยความสุภาพเรียบร้อย 
5. ในกรณีท่ีมีผูแ้สดงความจ านงเขา้ร่วมสังเกตการณ์เป็นจ านวนมาก ฝ่ายเลขานุการสภามหาวิทยาลยัจะ

จดัล าดบัก่อน หลงั ของผูแ้สดงความจ านงท่ีจะเขา้ร่วมสังเกตการณ์ได้ ทั้งน้ีเพื่อให้จ  านวนผูเ้ขา้ร่วม
สังเกตการณ์มีความเหมาะสมในการประชุมสภามหาวทิยาลยัแต่ละคร้ัง 

6. การพิจารณาอนุญาตให้บุคคลใดเข้าร่วมสังเกตการณ์ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยแต่ละคร้ังให้
เลขานุการสภามหาวทิยาลยัเสนอขออนุญาตจากนายกสภามหาวทิยาลยั 

7. บุคลากรและเจา้หนา้ท่ีท่ีมีหน้าท่ีเก่ียวขอ้งกบัการประชุมสภามหาวิทยาลยัจะอนุญาตให้ท าหน้าท่ีในการ
ประชุมสภามหาวทิยาลยัทุกคร้ัง 
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ภาคผนวก 
 

 ประกาศมหาวทิยาลยัราชภัฎนครสวรรค์ 

เร่ือง  จัดตั้งส านักงานสภามหาวทิยาลยั 
 

 ระเบียบมหาวทิยาลยัราชภัฎนครสวรรค์ 

เร่ือง  การจ่ายเบีย้ประชุมกรรมการ 
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ประกาศมหาวทิยาลยัราชภฏันครสวรรค์ 
เร่ือง  จดัตั้งส านกังานสภามหาวทิยาลยั 

 
  อาศยัอ านาจตามความในมาตรา ๑๘ (๒) แห่งพระราชบญัญติัมหาวิทยาลยัราชภฏั พ.ศ.๒๕๔๗ และ
ความในมาตรา ๔ วรรคหน่ึง แห่งพระราชบญัญติัการบริหารส่วนงานภายในของสถาบนัอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๐ 
ประกอบกบัมติสภามหาวิทยาลยัราชภฏันครสวรรค ์ในคราวประชุมคร้ังท่ี …/๒๕๕๕ เม่ือ วนัท่ี....ตุลาคม   ๒๕๕๕  
จึงให้ยกเลิกประกาศมหาวิทยาลยัราชภฏันครสวรรค์ เร่ือง การจดัตั้งส านักงานสภามหาวิทยาลยัราชภฏันครสวรรค ์
ประกาศ ณ วนัท่ี ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๓ มหาวทิยาลยัราชภฏันครสวรรค ์  จึงออกประกาศ ดงัน้ี 
  ข้อ ๑ ประกาศน้ีเ รียกว่า  “ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์  เ ร่ือง จัดตั้ งส านักงาน                  
สภามหาวทิยาลยั” 
  ขอ้ ๒ ประกาศน้ีใหใ้ชบ้งัคบัน้ีตั้งแต่วนัถดัจากวนัท่ีประกาศเป็นตน้ไป 
  ขอ้ ๓ ใหจ้ดัตั้งส านกังานสภามหาวทิยาลยั เป็นส่วนงานภายในมหาวทิยาลยัราชภฏันครสวรรคข้ึ์นตรง
ต่อสภามหาวทิยาลยัราชภฏันครสวรรค ์
  ขอ้ ๔ ใหส้ านกังานสภามหาวทิยาลยั แบ่งส่วนงานภายใน เป็น ๓ กลุ่มงาน ไดแ้ก่ 

(๑) กลุ่มงานบริหารทัว่ไป 

(๒) กลุ่มงานการประชุม 

(๓) กลุ่มงานพฒันากิจการสภามหาวทิยาลยั 

ขอ้ ๕ ให้ส านกังานสภามหาวิทยาลยั มีหน้าท่ี รับผิดชอบในการสนับสนุนการด าเนินงานของสภา
มหาวทิยาลยัราชภฏันครสวรรค ์ดงัน้ี 

(๑) สนับสนุนการปฏิบัติงานตามอ านาจหน้าท่ีของสภามหาวิทยาลัยท่ีบัญญัติไว้ใน  พ.ร.บ. 

มหาวทิยาลยัราชภฏันครสวรรค ์พ.ศ. ๒๕๔๗ 

(๒) ด าเนินการเก่ียวกับ เอกสาร หนังสือราชการ ประกาศ ข้อบังคับ ระเบียบ ท่ีเก่ียวข้องกับ             

การด าเนินงานของสภามหาวทิยาลยั 

(๓) ด าเนินการเก่ียวกบัการบริหาร การเงิน การพสัดุ ครุภณัฑ์ และงบประมาณ ท่ีใช้ในกิจการของ

สภามหาวทิยาลยั  
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(๔) ประสานงาน และจดัอ านวยความสะดวกด้านต่างๆ ในการประชุมสภามหาวิทยาลยั และการ

ประชุมของคณะกรรมการอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 

(๕) ด าเนินการจดัเตรียมขอ้มูลการประชุมเก่ียวกบัระเบียบวาระการประชุม เอกสารประกอบการ

ประชุม การบนัทึกการประชุม การจัดท ารายงานการประชุม การสรุปมติ และการแจ้งมติ จากการประชุมสภา

มหาวทิยาลยั 

(๖) ประสานงาน และอ านวยความสะดวกในกิจกรรมท่ีเก่ียวข้องกับ นายกสภามหาวิทยาลัย 

กรรมการสภามหาวทิยาลยั และกรรมการท่ีไดรั้บการแต่งตั้งโดยมติสภามหาวทิยาลยั 

(๗) ด าเนินการจดัท าระบบฐานขอ้มูลของสภามหาวิทยาลยั และขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบัการด าเนินงาน

ของสภามหาวทิยาลยั 

(๘) ติดตามผลการปฏิบติัตามมติสภามหาวิทยาลัยท่ีมอบหมายให้มหาวิทยาลยั  หรือหน่วยงานท่ี

เก่ียวขอ้ง หรือบุคคลน าไปปฏิบติั พร้อมรายงานความกา้วหนา้ของการด าเนินการดงักล่าวต่อสภามหาวทิยาลยั 

(๙) จดัท ารายงานประเมินตนเอง ผลการด าเนินงานของสภามหาวทิยาลยั ของคณะกรรมการท่ีแต่งตั้ง

โดยสภามหาวทิยาลยั และจดัท ารายงานประจ าปีของสภามหาวทิยาลยั 

(๑๐)   ประชาสัมพนัธ์ผลการด าเนินงานของสภามหาวทิยาลยัผา่นส่ือประเภทต่างๆ 

(๑๑)   ปฏิบัติงานอ่ืนๆ ตามท่ีสภามหาวิทยาลัย  นายกสภามหาวิทยาลัย  หรือ เลขานุการสภา

มหาวทิยาลยัมอบหมาย 

ขอ้ ๖ ให้มหาวิทยาลยัจดับุคลากร งบประมาณ และส่ิงอ านวยความสะดวกต่างๆ แก่ส านกังานสภา
มหาวทิยาลยั ใหเ้พียงพอท่ีจะปฏิบติังานตามหนา้ท่ีรับผดิชอบไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
 
                                    ประกาศ ณ วนัท่ี.......พฤศจิกายน  พ.ศ. ๒๕๕๕ 
 

 
 

(ดร.ภิญโญ  นิโรจน์) 
นายกสภามหาวทิยาลยัราชภฏันครสวรรค์ 
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ระเบียบมหาวทิยาลยัราชภฏันครสวรรค์ 
วา่ดว้ย  การจ่ายเบ้ียประชุมกรรมการ 

พ.ศ. ๒๕๕๕ 
 
  อาศยัอ านาจตามความในมาตรา ๑๘ (๒) และ (๑๒) แห่งพระราชบญัญติัมหาวิทยาลยัราชภฏั พ.ศ.
๒๕๔๗ ประกอบกบัมติสภามหาวทิยาลยัราชภฏันครสวรรค ์ในคราวประชุมคร้ังท่ี…./๒๕๕๕ เม่ือวนัท่ี      ตุลาคม 
พ.ศ. ๒๕๕๕ สภามหาวทิยาลยัราชภฏันครสวรรค ์จึงออกระเบียบไวด้งัต่อไปน้ี 
  ข้อ ๑  ระเบียบน้ีเรียกว่า “ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภฏันครสวรรค์ ว่าด้วย การจ่ายเบ้ียประชุม
กรรมการ พ.ศ. ๒๕๕๕” 
  ข้อ ๒  ใหใ้ชร้ะเบียบน้ีตั้งแต่วนัถดัจากวนัประกาศเป็นตน้ไป 
  บรรดาระเบียบ ขอ้บงัคบั ประกาศ หรือค าสั่งอ่ืนใด ของมหาวิทยาลยัราชภฏันครสวรรค์ ท่ีขดัหรือ
แยง้กบัระเบียบน้ี ใหใ้ชค้วามในระเบียบน้ีแทน 
  ข้อ ๓  ในระเบียบน้ี 
  “มหาวทิยาลยั” หมายความวา่ มหาวทิยาลยัราชภฏันครสวรรค ์
  “อธิการบดี” หมายความวา่ อธิการบดีมหาวทิยาลยัราชภฏันครสวรรค ์
  “สภา” หมายความวา่ สภามหาวิทย าลัย  สภาวิ ช าก าร  ห รือสภาคณาจารย ์               
และขา้ราชการ ของมหาวทิยาลยัราชภฏันครสวรรค ์
  “คณะกรรมการ” หมายความวา่ คณะกรรมการต่างๆ ของมหาวิทยาลัยราชภฎันครสวรรค์ท่ี
ก าหนดใหไ้ดรั้บค่าเบ้ียประชุม ตามบญัชีแนบทา้ยระเบียบน้ี 
  “ประธาน” หมายความวา่ ผู้ท  าหน้า ท่ีประธานในการประชุมสภา  ห รือประธาน             
ในการประชุมคณะกรรมการ 
  “กรรมการ” หมายความวา่ กรรมการสภา หรือ กรรมการของคณะกรรมการ 
  “เลขานุการ” หมายความวา่ เลขานุการสภา หรือ เลขานุการของคณะกรรมการ 
  “ผูช่้วยเลขานุการ” หมายความวา่ ผูช่้วยเลขานุการสภา หรือ ผูช่้วยเลขานุการของคณะกรรมการ 
  ข้อ ๔  ประธาน กรรมการ เลขานุการ และผูช่้วยเลขานุการ ท่ีเขา้ประชุมให้ไดรั้บเบ้ียประชุมตาม
อตัราเบ้ียประชุมท่ีก าหนด ในบญัชีแนบทา้ยน้ี 



17 

 
 

 
- ๒ - 

  ข้อ ๕  นอกเหนือจากการจ่ายเบ้ียประชุมท่ีก าหนดตามข้อ ๔ แล้ว มหาวิทยาลัยสามารถ              
จ่ายค่าพาหนะในการเดินทางให้แก่ประธาน หรือกรรมการท่ีมาประชุม ซ่ึงเป็นบุคคลภายนอกมหาวิทยาลยัไดต้าม
ระเบียบราชการ 
  ข้อ  ๖   ผู ้ ช่ ว ย เ ลข า นุก า ร ท่ี จะ ให้ เ บิ ก จ่ า ย เ บ้ี ยประ ชุมได้  ต้อ ง ได้ รั บก ารแ ต่ งตั้ ง จ าก                           
สภามหาวทิยาลยั หรือ มหาวทิยาลยัแลว้แต่กรณี และจ านวนผูช่้วยเลขานุการท่ีจะเบิกจ่ายข้ึนอยูก่บัจ  านวนกรรมการ
ในสภา หรือในคณะกรรมการนั้นๆ ตามเกณฑต่์อไปน้ี 

(๑)  มีจ  านวนกรรมการไม่เกิน ๑๐ คน  เบิกไดไ้ม่เกิน ๑ คน 

(๒)  มีจ  านวนกรรมการไม่เกิน ๒๐ คน  เบิกไดไ้ม่เกิน ๒ คน 

(๓)  มีจ  านวนกรรมการตั้งแต่ ๒๐ คนข้ึนไป  เบิกไดไ้ม่เกิน ๓ คน 

ข้อ ๗  การเบิกเบ้ียประชุม ในการประชุมสภา หรือคณะกรรมการตามระเบียบน้ี ให้เบิกจ่ายจาก
เงินรายได ้หรือเงินนอกงบประมาณของแผน่ดิน 

ข้อ ๘  สภามหาวทิยาลยัอาจก าหนดจ านวนคร้ังในการประชุมสภา หรือคณะกรรมการชุดต่างๆ ท่ี
จะใหเ้บิกจ่ายเบ้ียประชุมไดต้ามความจ าเป็น และเหมาะสม 

ข้อ ๙  ใหอ้ธิการบดีเป็นผูรั้กษาการให้เป็นไปตามระเบียบน้ี และสามารถออกประกาศ หรือ ค าสั่ง
เพื่อประโยชน์ในการปฏิบติัตามระเบียบน้ี 

ในกรณีท่ีมีปัญหาเก่ียวกับการตีความ หรือมีปัญหาเก่ียวกบัการปฏิบติัท่ีอธิการบดีไม่สามารถ
วนิิจฉยัได ้หรือมีปัญหาจากระเบียบน้ีไม่ไดก้  าหนดไว ้ให้สภามหาวิทยาลยัเป็นผูตี้ความ และวินิจฉยัช้ีขาด และให้
ถือเป็นท่ีสุด 

 

  ประกาศ ณ วนัท่ี         พฤศจิกายน  พ.ศ. ๒๕๕๕ 
 
 

 
(ดร.ภิญโญ  นิโรจน์) 

นายกสภามหาวทิยาลยัราชภฏันครสวรรค์ 
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บัญชีแนบท้ายระเบียบมหาวิทยาลยัราชภัฏนครสวรรค์ 
ว่าด้วย การจ่ายเบีย้ประชุมกรรมการ พ.ศ. ๒๕๕๕ 

 

ล าดับ รายการผู้ได้รับเบีย้ประชุม 
อตัราเบีย้ประชุม 

/คร้ัง / คน 
๑ สภามหาวทิยาลยั 

๑.๑  ประธานการประชุม 
๑.๒  กรรมการ บุคคลภายนอกมหาวทิยาลยั 
๑.๓  กรรมการ บุคคลภายในมหาวทิยาลยั และเลขานุการ 
๑.๔  ผูช่้วยเลขานุการ 

 
๖,๒๕๐ 
๕,๐๐๐ 
๒,๕๐๐ 
   ๕๐๐ 

๒ คณะกรรมการติดตามตรวจสอบ และประเมินผลงานมหาวทิยาลยั 
คณะกรรมการพจิารณาต าแหน่งวชิาการ 
๒.๑  ประธานการประชุม 
๒.๒  กรรมการผูท้รงคุณวฒิุ 
๒.๓  เลขานุการ 
๒.๔  ผูช่้วยเลขานุการ 

 
 

 ๓,๗๕๐ 
๓,๐๐๐ 
๑,๕๐๐ 
   ๕๐๐ 

๓ สภาวชิาการ 
คณะกรรมการส่งเสริมกจิการมหาวทิยาลยั 
คณะอนุกรรมการฝ่ายวชิาการ 
คณะอนุกรรมการฝ่ายบริหารงบประมาณ 
คณะอนุกรรมการฝ่ายกฎหมาย 
๓.๑  ประธานการประชุม 
๓.๒  กรรมการ บุคคลภายนอกมหาวทิยาลยั 
๓.๓  กรรมการ บุคคลภายนอกมหาวทิยาลยั และ เลขานุการ 
๓.๔  ผูช่้วยเลขานุการ 

 
 

  
 
 

๓,๗๕๐ 
๓,๐๐๐ 
๑,๕๐๐ 
   ๕๐๐ 

๔ คณะกรรมการประจ าส่วนราชการ ตามมาตรา ๔๑ วรรคสอง 
แห่งพระราชบัญญตัิมหาวทิยาลยัราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ 
๔.๑  ประธานการประชุม 
๔.๒  กรรมการ บุคคลภายนอกมหาวทิยาลยั 
๔.๓  กรรมการ บุคคลภายนอกมหาวทิยาลยั และ เลขานุการ 
๔.๔  ผูช่้วยเลขานุการ 

 
 

๒,๐๐๐ 
๑,๖๐๐ 
   ๘๐๐ 
   ๕๐๐ 

- ๔ - 



19 

 
 

บัญชีแนบท้ายระเบียบมหาวทิยาลยัราชภัฏนครสวรรค์  (ต่อ) 
 

ล าดับ รายการผู้ได้รับเบีย้ประชุม อตัราเบีย้ประชุม 
/คร้ัง / คน 

๕ สภาคณาจารย์และข้าราชการ 
๕.๑  ประธานการประชุม 
๕.๒  กรรมการ และเลขานุการ  
๕.๓  ผูช่้วยเลขานุการ 

 
๑,๐๐๐ 
   ๘๐๐ 
    ๕๐๐ 

๖ คณะกรรมการตรวจผลงานวชิาการ 
๖.๑  กรรมการผูท้รงคุณวฒิุ 
๖.๒  เลขานุการ 
๖.๓  ผูช่้วยเลขานุการ 

 
๑,๖๐๐ 
   ๘๐๐ 
   ๕๐๐ 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 


