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คานา
หนังสือ “การประชุมคณบดี” เล่มนี้ ผู้เขียนเรียบเรียงขึ้น เพื่อใช้เป็นคู่มือประกอบ
ในการปฏิบัติงานที่เชื่อมโยงกันระหว่างผู้ที่เกี่ยวข้องในการเสนอเรื่องเข้าที่ประชุมคณบดีกับหน่วยงาน
ทีด่ าเนินการเกีย่ วกับการประชุมคณบดี คืองานประชุม กองกลาง สานักงานอธิการบดี สาระในหนังสือ
คู่มือเล่มนี้จะประกอบด้วยรายละเอียดปลีกย่อยในสิ่งที่ผู้จะเสนอเรื่องต้องรู้เกี่ยวกับขั้นตอนการเสนอเรื่อง
เรื่องที่จะเสนอ และยังได้รวบรวมปัญหาที่พบในการจัดการประชุมคณบดี เพื่อต้องการให้ผู้ที่เกี่ยวข้องได้
พึงตะหนัก นอกจากนี้ ได้เสนอแนะการสืบค้นรายงานการประชุมและมติที่ประชุมคณบดีย้อนหลัง จาก
web site ของงานประชุมด้วย ซึ่งผู้เขียนหวังว่าหนังสือคู่มือเล่มนี้จะอานวยประโยชน์แก่ผู้ปฏิบัติงาน
ที่เกี่ยวข้องได้
สุดท้าย ใคร่ขอกราบขอบพระคุณผู้บังคับบัญชา รศ.ดร.กุลธิดา
ท้วมสุข รองอธิการบดี
ฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ คุณสังวาลย์ ช่างทอง ที่ปรึกษามหาวิทยาลัย และขอขอบคุณ คุณพิจิตรา
เปรมชัยสวัสดิ์ หัวหน้างานประชุม คุณลัลธริมา ประจง และ คุณสายสุนีย์ กรไชยา ที่ให้คาแนะนา
และสนับสนุนข้อมูลสาหรับการปรับปรุงหนังสือคู่มือเล่มนี้
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บทที่ 1
การประชุมคณบดี
1.1 ความเป็นมาของการประชุมคณบดี
มหาวิทยาลัย ขอนแก่น เป็น สถาบัน อุดมศึกษาแห่งแรกของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดย
มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ตราพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2509 จนถึงปัจจุบัน ได้มีการปรับปรุงและตรา
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแก่นแล้วจานวน 3 ฉบับ คือ ฉบับปี พ.ศ.2508 ฉบับปี พ.ศ. 2521 และ
ฉบับปี พ.ศ.2541 ที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน ทั้งนี้ ในพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแก่นทั้ง 3 ฉบับดังกล่าว
มิได้มีการระบุถึงการประชุมคณบดีไว้
แต่การประชุมคณบดีนั้น นับเป็นกลไกหนึ่งที่มีความสาคัญยิ่ง
ทางการบริหารงานภายในของมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่นมีการประชุมคณบดี นับตั้งแต่ปี พ.ศ.2516 เป็นต้นมา (ข้อมูลจากหอ
จดหมายเหตุ มหาวิทยาลัยขอนแก่น) โดยการประชุมคณบดีนั้น เป็นที่ซึ่งอธิการบดี รองอธิการบดี คณบดี
ผู้อานวยการ ของทุกคณะ/หน่วยงาน ใช้เป็นที่ประชุมปรึกษาหารือข้อราชการต่างๆ ของมหาวิทยาลัย
เพื่อให้การบริหารมหาวิทยาลัยเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
โครงสร้างการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น
สภามหาวิทยาลัย
คณะกรรมการส่งเสริมกิจการ
มหาวิทยาลัย

อธิการบดี

ที่ประชุมคณบดี

รองอธิการบดี
ผู้ช่วยอธิการบดี
สานักงานอธิการบดี

คณะ

ศูนย์/สถาบัน/สานัก
(ที่มา : สารสนเทศ 2553 มหาวิทยาลัยขอนแก่น )
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1.2 องค์ประกอบของที่ประชุมคณบดี
ปัจจุบัน ที่ประชุมคณบดี ตามวาระการบริหารของ รองศาสตราจารย์ ดร.สุมนต์ สกลไชย
อธิการบดีท่านปัจจุบัน (วาระ 6 กุมภาพันธ์ 2550 – 5 กุมภาพันธ์ 2554) นั้น ที่ประชุมคณบดีเป็น
ที่ประชุมของคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยซึ่งประกอบด้วย
(1) อธิการบดี ทาหน้าที่ ประธานที่ประชุมคณบดี
(2) รองอธิการบดีทุกฝ่าย
(3) คณบดีทุกคณะ
(4) ผู้อานวยการศูนย์ สถาบัน สานัก
(5) ประธานสภาคณาจารย์
(6) ประธานสภาข้าราชการ พนักงานและลูกจ้าง
(7) รองอธิการบดีที่ได้รับมอบหมายจานวน 1 คน ทาหน้าที่ เลขานุการที่ประชุมคณบดี
และมีผู้ที่ได้รับมอบหมาย จานวน 1 คน ทาหน้าที่ ผู้ช่วยเลขานุการที่ประชุมคณบดี
รวมจานวนทั้งหมด 42 คน (ข้อมูล ณ มิถุนายน 2553)

1.3 บทบาทหน้าที่ของทีป่ ระชุมคณบดี
ที่ประชุมคณบดีแม้ไม่ได้มีระบุไว้ในพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2541 ซึ่ง
ใช้บังคับอยู่ในปัจจุบัน แต่ที่ประชุมคณบดีนั้น นับเป็นองค์ประชุมที่มีความสาคัญต่อมหาวิทยาลัยเป็น
อย่างยิ่ง โดยทาหน้าที่ต่างๆ ดังนี้






ให้ความเห็นชอบในการออกประกาศมหาวิทยาลัยที่มีการระบุไว้ในระเบียบ
ข้อบังคับต่างๆ ว่า โดยความเห็นชอบของที่ประชุมคณบดี
ให้การเห็นชอบแต่งตั้งบุคคลในกรรมการต่างๆ หรือให้ทาหน้าที่ต่างๆ ที่ระบุไว้
ว่าต้องเสนอ หรือ โดยความเห็นชอบของที่ประชุมคณบดี
การให้ความเห็นชอบในการพิจารณาตัดสินใจเรื่องต่างๆที่มีความสาคัญต่อ
มหาวิทยาลัยในภาพรวม และมีผลกระทบต่อคนส่วนใหญ่ (ถึงแม้จะไม่ได้
กาหนดไว้ว่าต้องเสนอสภามหาวิทยาลัย หรือไม่ได้กาหนดว่าจะต้องเสนอต่อที่
ประชุมคณบดี)
การพิจารณากลั่นกรองเรื่องเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นเรื่องที่กาหนดไว้ว่า
เป็นอานาจของสภามหาวิทยาลัยตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ.
2541 และเป็นเรื่องในเชิงนโยบายการบริหาร พัฒนา หรือแก้ไขปัญหาของ
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มหาวิทยาลัย ในด้านต่างๆ
เป็นที่ปรึกษาผู้บริหารมหาวิทยาลัย โดยเสนอแนะให้การบริหารกิจการของ
มหาวิทยาลัยเป็นไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ และข้อบังคับของทางราชการ
และของมหาวิทยาลัย รวมทั้งนโยบายและวัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัย

ดังนั้น ที่ประชุมคณบดี จึงเป็นองค์กรการบริหารที่มีความสาคัญ ในการเป็นที่ปรึกษาผู้บริหาร
มหาวิทยาลัยในเรื่องต่างๆ อาทิ ร่วมกาหนดและตัดสินใจในเรื่องสาคัญที่มีผลกระทบต่อมหาวิทยาลัย
พิจารณาหารือตัดสินปัญหาเร่งด่วน กากับ ดูแล วางนโยบาย แนวปฏิบัติร่วมกันในองค์กร ชี้แจงกฎ
ระเบียบ แนวปฏิบัติ กฎเกณฑ์ต่างๆ เพื่อให้เกิดความร่วมมือ รวมถึงรับทราบการประเมินผล รายงาน
ผลการดาเนินงาน รับทราบปัญหา/ให้ข้อคิดเห็นเสนอแนะและร่วมกันหาแนวทางแก้ไข ปัญหาต่างๆ
เพื่อให้การบริหารกิจการของมหาวิทยาลัยเป็นไปด้วยความเรียบร้อย เป็นต้น
การประชุมคณบดี ไม่ มีค่า เบี้ยประชุ ม ค่า ใช้จ่า ยในการจัดการประชุม ประกอบด้วย
ค่าจัดเตรียมเอกสารประกอบวาระการประชุม ค่าเลี้ยงรับรอง และอาจมีค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ในการ
ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการปกติ เป็นต้น (ดูตัวอย่างการดาเนินการเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการจัด
ประชุมในภาคผนวก)

1.4 การกาหนดตารางการประชุมคณบดี
ด้วยข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย การประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ.
2544 ข้อ 11 กาหนดไว้ว่า ในการเสนอเรื่องต่อที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยนั้น ให้ที่ประชุมคณบดี
เสนอความเห็นเพื่อประกอบการพิจารณาด้วย ดังนั้น หลักการในการกาหนดตารางการประชุมคณบดี
จึงเป็นการตกลงกันในที่ประชุมคณบดี เพื่อให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับกาหนดการประชุม
สภามหาวิทยาลัยประจาเดือน โดยเมื่อประชุมคณบดีแล้วเสร็จ ต้องเผื่อเวลาสาหรับดาเนินการ
ปรับปรุงแก้ไขตามข้อคิดเห็นเสนอแนะของที่ประชุมคณบดีก่อน(หากมี) แล้วจึงนาเสนอสภา
มหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป ปัจจุบันมหาวิทยาลัยกาหนดให้มีการประชุมคณบดี ทุกวันศุกร์ สัปดาห์ที่
2 และ 3 ของเดือน และกาหนดให้มีการประชุมสภามหาวิทยาลัย ทุกวันพุธ สัปดาห์ที่ 1 ของเดือน
(ปฏิทินการประชุมคณบดีและสภามหาวิทยาลัยสามารถดูได้จาก web site ของงานประชุม)
ดังนั้น กรณีเรื่องที่เสนอต่อที่ประชุมคณบดีในวันศุกร์ สัปดาห์ที่ 2 และ 3 ของเดือนนี้
งานประชุมจะรวบรวมเพื่อบรรจุวาระการประชุมเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยในเดือนถัดไป เป็นต้น

-7-

บทที่ 2
หน่วยงานที่รับผิดชอบการประชุมคณบดี
2.1 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
งานประชุม กองกลาง สานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบ
ในการดาเนินการรองรับการประชุมของผู้บริหารมหาวิทยาลัย อันได้แก่ การประชุมคณบดี การประชุมสภา
มหาวิทยาลัย และการประชุมอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย โดยทาหน้าที่เป็นฝ่ายเลขานุการที่ประชุมคณบดี
ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย และการประชุมอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย ในการดาเนินการเกี่ยวกับการประชุม
คณบดีนั้น งานประชุมจะดาเนินการในงานต่างๆ ดังนี้
2.1.1 งานการจัดระเบียบวาระการประชุม
-

รับเรื่องจากคณะ/หน่วยงาน บันทึกเสนอความเห็นเสนอเลขานุการที่ประชุม
ให้ข้อมูลเกี่ยวกับระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง ตามที่ได้รับการประสานร้องขอ
ตรวจสอบและติดตามขอข้อมูลเพิ่มเติมจากเจ้าของเรื่อง
รวบรวมเรื่องที่คณะ/หน่วยงานเสนอ จัดทาวาระการประชุม
ทาบันทึกย่อสรุปเรื่องแนบวาระการประชุมแต่ละเรื่อง
เสนอระเบียบวาระการประชุมต่อเลขานุการที่ประชุม
ติดต่อประสานงานกับคณะ/หน่วยงานเพื่อให้ได้เอกสารเข้าแฟ้มวาระการประชุม และ
ส่งออกให้กรรมการได้พิจารณาล่วงหน้าก่อนการประชุม อย่างน้อย 1 วัน)
ทาสาเนาเอกสาร จัดแฟ้มระเบียบวาระการประชุม ตรวจสอบด้วยความละเอียด
รอบคอบ โดยเฉพาะกรณีเอกสารลับของทางราชการ
ตรวจสอบ ดูแลการจัดเอกสารวาระการประชุมเข้าแฟ้มวาระการประชุมให้เรียบร้อย
ก่อนส่งออก
เตรียมระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องไว้ใช้อ้างอิงในวันประชุม
ส่ง คาสั่ง ระเบียบ ข้อบังคับ ที่ประกาศใช้แล้ว ให้หน่วยงานที่รับผิดชอบแจ้งเวียน
ต่อไป
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2.1.2 งานการจัดทารายงานการประชุม
-

จดบันทึกการประชุมในระหว่างการประชุม
จัดทารายงานการประชุม (ฉบับร่าง) เสนอเลขานุการที่ประชุมปรับ แก้ไข
จัดพิมพ์ตรวจทานรายงานการประชุม
ติดตามผลตามมติที่ประชุมเพื่อดาเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป
แจ้งมติที่ประชุมให้หน่วยงานเจ้าของเรื่องพร้อมสาเนาให้บุคคล/หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ดาเนินการตามที่มติที่ประชุมในเรื่องซึ่งไม่อยู่ในความรับผิดชอบของหน่วยงานใดหรือ
ตามที่ผู้บริหารมอบหมาย เช่น การจัดทาประกาศฯ คาสั่งฯ ต่างๆ ตามมติที่ประชุม
ติดตามประสานงานกับคณะหน่วยงานในเรื่องที่ยังไม่สิ้นสุดเพื่อดาเนินการให้เป็นไป
ตามมติที่ประชุม
จัดเก็บรายงานการประชุมที่ได้รับการรับรองแล้วไว้เป็นหลักฐานของทางราชการ
รวบรวมมติการประชุม และรายงานการประชุม เพื่อเป็นข้อมูลทางการบริหารของ
ผู้บริหารและเพื่อการสืบค้นในอนาคต

2.1.3 งานการเชิญประชุมและติดต่อประสานงาน
-

จัดทาหนังสือเชิญประชุม เสนอเลขานุการที่ประชุมลงนาม
ส่งหนังสือเชิญพร้อมแนบเอกสารประกอบวาระการประชุม ตรวจสอบความเรียบร้อย
ก่อนส่งออก
ประสานการนาเสนอเรื่องต่อที่ประชุม ประสานกับผู้นาเสนอ รูปแบบการนาเสนอและ
จัดเตรียมโสตทัศนูปกรณ์ใช้ในการนาเสนอ
ประสานการขอใช้ห้องประชุม การดูแลความเรียบร้อย ความเหมาะสม ของห้อง
ประชุม การใช้โสตทัศนูปกรณ์ในการประชุม การบันทึกเสียงในการประชุม
การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม
เตรียมการจัดเลี้ยงรับรอง
การประสานขอความอนุเคราะห์อานวยความสะดวกการจราจร การรักษาความ
ปลอดภัย และการอานวยความสะดวกอื่นๆ ในวันประชุม
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2.1.4 งานพิเศษในการจัดประชุม
-

จัดทากาหนดการงานพิธีที่เกี่ยวข้องกับการประชุม
จัดคากล่าว ตามที่ได้รับมอบหมาย
จัดเตรียมโล่ที่ระลึก ของที่ระลึก ช่อดอกไม้ เกียรติบัตร เพื่อมอบให้งานที่เกี่ยวข้องกับ
การประชุม
การดาเนินการตามวาระต่างๆ เช่น การชื่นชมยินดีโอกาสต่างๆ การประกาศเกียรติคุณ
การรับตาแหน่งใหม่ การเกษียณอายุราชการ การแสดงความขอบคุณ การแสดงความ
ไว้อาลัยต่อผู้วายชนม์ การแสดงปาฐกถาพิเศษ เป็นต้น

2.1.5 งานสารสนเทศ
-

จัดทาฐานข้อมูลเพื่อการสืบค้นมติการประชุมคณบดี
อานวยความสะดวกในการสืบค้นมติการประชุม
รวบรวมรายงานการประชุมเพื่อเป็นข้อมูลอ้างอิงทางการบริหาร

2.1.6 งานการเงินและพัสดุ
-

จัดทางบประมาณประจาปีสาหรับการประชุม
ขออนุมัติใช้เงิน ยืมเงิน และเบิกจ่ายเงินค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการประชุม
จัดทาข้อมูลเชิงสถิติการใช้จ่ายเงินเพื่อการประชุม
จัดเตรียมพัสดุสาหรับการประชุมและการใช้งานในสานักงาน
รวบรวมเอกสารการเบิกจ่ายเพื่อการตรวจสอบ
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โครงสร้างการปฏิบัติงานของงานประชุม กองกลาง สานักงานอธิการบดี

อธิการบดี

ที่ประชุมคณบดี

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์
(เลชานุการที่ประชุมคณบดี)

ผู้อานวยการกองกลาง

สั่งการ
โดยตรง
ไปที่
งานประชุม

งานประชุม
รับปฏิบัติ

หน่วยจัดการประชุม

หน่วยธุรการและหน่วย
การเงิน

2.2 บุคลากรที่รับผิดชอบการประชุมคณบดี
ข้อมูลบุคลากร ปัจจุบันงานประชุมมีบุคลากรปฏิบัติงานจานวน 5 คน ประกอบด้วย
นางพิจิตรา เปรมชัยสวัสดิ์ ตาแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 7 ระดับ 7 หัวหน้างานประชุม
นางสุภารัตน์ มูลศรี
ตาแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 6 ระดับ 6
นางสาวลัลธริมา ประจง
ตาแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
นางสายสุนีย์ กรไชยา
ตาแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
นางชวัลลักษณ์ หงศาลา
ตาแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ
ที่ตั้งหน่วยงาน
ชั้น 2 อาคารสิริคุณากร มหาวิทยาลัยขอนแก่น
หมายเลขโทรศัพทและโทรสาร 0-4320-2190
หมายเลขโทรศัพท์ภายใน 40121-3
Website : http://home.kku.ac.th/meeting/main.php
e-mail : meeting@kku.ac.th
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บทที่ 3
กระบวนการ ขั้นตอน การประชุมคณบดี
3.1 การเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเข้าวาระการประชุมคณบดี
3.1.1 การเสนอเรื่องโดยวิธีปกติ
คณะ/หน่วยงาน ทีป่ ระสงค์จะเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเข้าวาระการประชุมคณบดี
ควรดาเนินการดังนี้
1. ตรวจสอบเรื่องที่จะเสนอเข้าที่ประชุมคณบดี
ซึ่งควรเป็นเรื่องต่างๆ
ดังต่อไปนี้
 ระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ ของมหาวิทยาลัย ซึ่งตามพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ.2541 ได้กาหนดให้การวางระเบียบและ
ออกข้อบังคับของมหาวิทยาลัยนั้น เป็นอานาจของสภามหาวิทยาลัย
ที่ประชุมคณบดีจะทาหน้าที่พิจารณากลั่นกรอง (ร่าง) ระเบียบ ข้อบังคับ
ต่างๆ และให้ความเห็นประกอบการเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย
 ประกาศต่างๆ ของมหาวิทยาลัย ที่มีการระบุไว้ในระเบียบ ข้อบังคับ
ต่างๆ ว่า โดยความเห็นชอบของที่ประชุมคณบดี หรือเรื่องที่กาหนดไว้
ว่าให้เป็นอานาจของอธิการบดี โดยที่อธิการบดีจะเสนอที่ประชุมคณบดี
พิจารณาให้ข้อคิดเห็นเสนอแนะเพิ่มเติมประกอบการพิจารณาก่อน
ออกเป็นประกาศของมหาวิทยาลัย
 การแต่งตั้งบุคคลในกรรมการต่างๆ หรือให้ทาหน้าที่ต่างๆ ที่ระบุไว้ว่า
ต้องเสนอที่ประชุมคณบดี หรือ โดยความเห็นชอบของที่ประชุมคณบดี
 เรื่องเชิงนโยบายของมหาวิทยาลัย ในด้านการบริหาร ด้านวิชาการและ
การผลิตบัณฑิต ด้านการวิจัย/ด้านบริการวิชาการแก่สังคมและส่งเสริม
ศิลปะ วัฒนธรรม ด้านส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม โดยที่ประชุมคณบดีจะทา
หน้าที่กลั่นกรอง และให้ความเห็นประกอบการเสนอต่อสภา
มหาวิทยาลัยต่อไป
 โครงการ/เรื่องอื่นๆ ที่มีความสาคัญต่อมหาวิทยาลัยในภาพรวม และมี
ผลกระทบต่อมหาวิทยาลัย หน่วยงานภายใน บุคลากร นักศึกษา
ชุมชน การแก้ไขปัญหาและพัฒนามหาวิทยาลัย (ไม่ได้กาหนดไว้ว่า
ต้องเสนอสภามหาวิทยาลัย หรือไม่ได้กาหนดว่าจะต้องเสนอต่อที่
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2.

3.

4.

ประชุมคณบดี)
ติดต่อประสานงานประชุม แจ้งการขอบรรจุวาระการประชุมล่วงหน้า หรือ
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
เมื่อตรวจสอบเรื่องเรียบร้อยแล้ว ให้เสนอเรื่องเป็นลายลักษณ์อักษร ต่อ เลขานุการ
ที่ประชุมคณบดี (รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์) แนบสาเนาเอกสาร
ประกอบการประชุมจานวน 47 ชุด
ส่งเอกสารที่งานประชุม กองกลาง สานักงานอธิการบดี
ก่อนการประชุมประมาณ 1 สัปดาห์
ทีต่ ั้งหน่วยงาน ชั้น 2 อาคารสิริคุณากร
โทรศัพท์ ภายใน 40121-3
โทรศัพท์/โทรสาร 0-4334-8698

3.1.2 การเสนอเรื่องโดยวิธีการเวียนหนังสือ
กรณีทมี่ ีเหตุขัดข้องทาให้ต้องงดการประชุมคณบดี หรือเปลี่ยนแปลงวันประชุม ตามที่ได้กาหนด
ไว้ในปฏิทินการประชุมประจาปีแล้ว แต่ คณะ/หน่วยงาน มีเรื่องเร่งด่วนจะเสนอที่ประชุมคณบดี ซึ่งหาก
ไม่ดาเนินการจะก่อให้เกิดผลเสียหายต่อทางราชการ หรือไม่สามารถดาเนินการเพื่อขอบรรจุวาระการ
ประชุมได้ทันในคราวนั้น และไม่สามารถรอเพื่อบรรจุวาระการประชุมในคราวต่อไปได้ (ซึ่งกรณีนี้ควร
ตระหนักถึงความเหมาะสมในการดาเนินการ) ให้ทาบันทึกเสนอเลขานุการที่ประชุม เพื่อขอเสนอที่
ประชุมคณบดีโดยวิธีการเวียนหนังสือ ซึ่งงานประชุมจะดาเนินการเวียนเสนอที่ประชุมคณบดีเพื่อขอมติที่
ประชุม
3.1.3 การเสนอเรื่องพิจารณาเกี่ยวกับ (ร่าง) ระเบียบ หรือ (ร่าง) ข้อบังคับของมหาวิทยาลัย
เนื่องจาก การออกระเบียบ หรือข้อบังคับของมหาวิทยาลัยนั้น เป็นเรื่องที่กระทบต่อ
ประชาคมมหาวิทยาลัย ดังนั้น ที่ประชุมคณบดี คราวประชุม ครั้งที่ 6/2546 เมื่อวันที่ 5 มีนาคม
2546 จึงได้มีมติเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นในเรื่องของมหาวิทยาลัยและ
หน่วยงานในมหาวิทยาลัย โดยมีนโยบายที่จะให้บุคลากรและนักศึกษา ในมหาวิทยาลัยได้มีส่วนรับรู้
และมีส่วนในการแสดงความคิดเห็นในเรื่องของมหาวิทยาลัย และหน่วยงานในมหาวิทยาลัยในการ
เสนอระเบียบและข้อบังคับต่างๆ ดังนี้
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1. ก่อนเสนอวาระพิจารณาเกี่ยวกับร่างระเบียบ หรือ ร่างข้อบังคับของมหาวิทยาลัยต่อที่
ประชุมคณบดี ให้ผู้รับผิดชอบของการประชุมคณบดี จัดส่งร่างข้อบังคับหรือร่างระเบียบ
ดังกล่าว ไปยังหน่วยงานต่างๆ ที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ เพื่อให้หน่วยงานต่างๆ ได้ทราบและ
เสนอความเห็น หากประสงค์จะเสนอความเห็น
กรณีที่ร่างระเบียบหรือร่างข้อบังคับฯ ดังกล่าว เห็นสมควรส่งไปยังหน่วยงานอื่นๆ
เพิ่มเติมให้เลขานุการที่ประชุมคณบดีเป็นผู้พิจารณาดาเนินการ
ในกรณีที่มีความจาเป็นรีบด่วนและมีเหตุผลสมควร และมิใช่เรื่องที่ส่งผลกระทบสาคัญ
อาจงดเว้นการส่งไปยังหน่วยงานต่างๆ ได้ โดยให้อยู่ในดุลยพินิจของเลขานุการที่ประชุม
คณบดี
2. การแสดงความเห็นของหน่วยงานต่างๆ (หากมี) ให้หน่วยงานจัดส่งไปยังงานประชุม
กองกลาง ภายใน 7 วัน
ดังนั้น เพื่อให้มีเวลาในการดาเนินการตามวรรคแรก หน่วยงานที่จะเสนอร่างระเบียบ
หรือข้อบังคับ ควรวางแผนล่วงหน้า และส่งไปยังงานประชุม กองกลาง ก่อนการประชุม
คณบดีไม่น้อยกว่า 3 สัปดาห์
ในการจัดส่ง ร่างข้อบังคับ หรือร่างระเบียบ นั้น ขอให้หน่วยงานจัดส่งเป็นเอกสารพร้อม
ทั้งแนบแผ่นดิสเก็ตต์ หรือแผ่นซีดีมาด้วย เพื่องานประชุมจักได้จัดส่งร่างข้อบังคับ หรือ
ร่างระเบียบดังกล่าว ทางจดหมายอิเล็กโทรนิกส์ (e-mail) ไปยังหน่วยงานต่างๆ เพื่อรับ
ความคิดเห็นต่อไป ทั้งนี้ เพื่อความรวดเร็วและการประหยัดในการดาเนินการ
3. เมื่อเลขานุการที่ประชุมคณบดี ได้บรรจุวาระการประชุมคณบดีแล้ว จะนาวาระพิจารณา
เรื่องระเบียบหรือข้อบังคับของมหาวิทยาลัย เสนอบนเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย เพื่อให้
บุคลากรและนักศึกษาที่สนใจเข้าถึงได้
4. ให้นารายงานการประชุมคณบดีหลังจากที่ผ่านการรับรองแล้ว และข้อบังคับหรือ
ร่าง ระเบียบต่างๆ ที่ได้ลงนามแล้ว เสนอบนเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยด้วย
ทั้งนีก้ ารแสดงความคิดเห็นของบุคลากร ควรให้แสดงเป็นลายลักษณ์อักษร และต้องลงชื่อผู้เสนอ
ข้อคิดเห็นอย่างชัดเจน
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ภาพแสดงกระบวนการ ขั้นตอน การประชุมคณบดี

กรณีเสนอ (ร่าง)ระเบียบ/ข้อบังคับ
เพื่อเวียนตามกระบวนการมีส่วนร่วม
ในการแสดงความคิดเห็น
ให้ส่ง file เอกสาร ล่วงหน้า
3 สัปดาห์ก่อนการประชุม

คณะ/หน่วยงาน
เสนอเรื่องเพื่อนาเข้าที่ประชุมคณบดี
(ก่อนการประชุมประมาณ 1 สัปดาห์)

ไม่ถก
ู ต้อง
ส่งคืน

งานประชุม รับ-ตรวจสอบเรื่อง
ทาความเห็นเสนอ

เลขานุการที่ประชุมคณบดี
พิจารณาสั่งการ

งานประชุม รวบรวมเรื่อง จัดวาระการประชุม
จัดเอกสาร47 ชุด ส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อมแฟ้มการประชุม
ให้องค์ประชุมคณบดีพิจารณาก่อนการประชุม
(ก่อนการประชุมอย่างน้อย 1 วัน)

ที่ประชุมคณบดี

การ
เตรียมการ
ก่อน
การ
ประชุม

ระหว่าง
การ
ประชุม

พิจารณา

เสนอรับรอง
จัดทารายงานการประชุม

รายงานการประชุมที่รับรองแล้ว
จัดเก็บ/เผยแพร่บน Website

แจ้งมติที่ประชุม
หลัง
การ
ประชุม
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3.2 การจัดเตรียมเอกสารประกอบการประชุม
เมื่อคณะ/หน่วยงานได้เสนอเรื่องเป็นลายลักษณ์อักษรเพื่อบรรจุเข้าวาระการประชุมคณบดี งาน
ประชุมจะรับเรื่อง ตรวจสอบเรื่อง หากไม่ถูกต้องก็จะแจ้งประเด็นและส่งเรื่องคืนหน่วยงานเจ้าของเรื่อง
เพื่อดาเนินการ หากถูกต้องก็จะทาความเห็นเสนอเลขานุการที่ประชุมคณบดีเพื่อพิจารณาสั่งการ โดยที่
ผ่านมา การส่งเรื่องคืนหน่วยงานเจ้าของเรื่องเพื่อแก้ไขนั้น ส่วนมากจะเป็นกรณีการเสนอเรื่องโดยไม่ผ่าน
หน่วยงานที่รับผิดชอบดูแลตรวจสอบก่อนนาเสนอที่ประชุมคณบดี เช่น เรื่องการขออนุมัติเปิดหลักสูตร ต้อง
เสนอผ่านสานักบริหารและพัฒนาวิชาการ ซึ่งเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบดูแลตรวจสอบก่อน หรือ เรื่องการ
เสนอขออนุมัติงบประมาณประจาปี ต้องเสนอผ่านกองแผนงาน สานักงานอธิการบดี เพื่อตรวจสอบและเสนอ
ผ่านรองอธิการบดีที่รับผิดชอบกากับดูแลก่อนนาเสนอที่ประชุมคณบดี เป็นต้น
เมื่อเลขานุการที่ประชุมคณบดีพิจารณาสั่งการให้บรรจุวาระการประชุมคณบดี งานประชุม จะ
รวบรวมเรื่องนามาจัดระเบียบวาระการประชุม โดยเรียงลาดับวาระการประชุม ดังนี้
ระเบียบวาระที่ 1
ระเบียบวาระที่ 2
ระเบียบวาระที่ 3
ระเบียบวาระที่ 4
ระเบียบวาระที่ 5
ระเบียบวาระที่ 6
โดยมีรายละเอียด ดังนี้

เรื่องแจ้งต่อที่ประชุม
การรับรองรายงานการประชุม
เรื่องสืบเนื่อง
เรื่องเพื่อพิจารณา
เรื่องเพื่อทราบ
เรื่องอื่นๆ

ระเบียบวาระ
เรื่อง
ที่
1
เรื่องแจ้ง
ต่อที่ประชุม

2

การรับรอง
รายงานการประชุม

รายละเอียด
ผู้เสนอวาระนี้คือ ประธานที่ประชุม /
เลขานุการที่ประชุม เป็นเรื่องที่แจ้งให้ที่
ประชุมทราบ โดยไม่ต้องหาข้อยุติหรือการ
พิจารณาจากที่ประชุม
เป็นการรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา
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ระเบียบวาระ
เรื่อง
ที่
3
เรื่องสืบเนื่อง

4

เรื่องเพื่อพิจารณา

5

เรื่องเพื่อทราบ

6

เรื่องอื่น ๆ

รายละเอียด
เป็นเรื่องที่ที่ประชุมได้เคยมอบหมายให้
ดาเนินการไว้ หรือให้ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมหรือ
เคยพิจารณามาก่อนแล้ว แต่ยังมิได้ข้อยุติ ซึ่ง
จะต้องรายงานความคืบหน้าให้ที่ประชุมทราบ
ประเด็นที่นาเสนอในวาระสืบเนื่อง จะเสนอได้ใน
2 ประเด็นคือ เพื่อทราบ หรือเพื่อพิจารณา
(หากการพิจารณานัน้ ยังมิได้ข้อยุติ)
เป็นเรื่องที่ต้องการให้ที่ประชุมพิจารณา
เพื่อนาไปเป็นนโยบายและแนวทางในการ
ปฏิบัติงานหรือเป็นไปตามอานาจหรือ
หน้าที่ของที่ประชุมคณบดี
เสนอที่ประชุมเพื่อทราบ ซึ่งอาจจะมี
ข้อเสนอแนะจากที่ประชุมด้วย
หรือมักจะเรียกว่า “วาระจร” เป็นเรื่องที่ไม่ได้
จัดเข้าในวาระใดวาระหนึ่งในการประชุมแต่ละ
ครั้ง หรือเสนอเรื่องเพื่อบรรจุวาระไม่ทัน แต่
อาจมีความจาเป็นเร่งด่วนที่จะต้องนาเสนอที่
ประชุมคณบดีพิจารณาในคราวนั้น

ในการจัดเตรียมเอกสารประกอบวาระการประชุมนั้น ถือเป็นส่วนที่มีความสาคัญยิ่งต่อการ
ประชุม โดยเฉพาะเรื่องเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา การแนบเอกสาร กฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง คณะ/
หน่วยงานที่เสนอเรื่อง ควรเป็นผู้รับผิดชอบ การสรุปประเด็นที่ชัดเจนเพื่อนาไปสู่การพิจารณาของ ที่
ประชุม จะส่งผลให้ที่ประชุมไม่ต้องใช้เวลาในการพิจารณามาก ทั้งนี้ หากสามารถสรุปเรื่องตาม
แบบฟอร์มแนบท้าย ก็จะเอื้อต่อการพิจารณาของที่ประชุมได้มาก หรือหากสามารถสรุปเรื่องในบันทึก
ข้อความฉบับเดียวได้ก็จะทาให้ประหยัดปริมาณกระดาษที่ใช้ในการประชุมแต่ละครั้งด้วย ซึ่งงานประชุม
ได้จัดทาแบบสรุปสาระสาคัญการเสนอเรื่องต่อที่ประชุมคณบดีมีรายละเอียดตามเอกสารแนบ
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3.3 การเชิญประชุม
การประชุมคณบดีจะเป็นไปตามตารางการประชุมที่กาหนดไว้ โดยก่อนที่ถึงกาหนดการประชุม
แต่ละครั้ง งานประชุมจะส่งหนังสือเรียนเชิญประชุมล่วงหน้าก่อนการประชุมประมาณ 1 วัน เหตุที่
ค่อนข้างกระชั้น เนื่องจาก การประชุมคณบดีมีกาหนดการประชุมเดือนละ 2 ครั้ง ในวันศุกร์ สัปดาห์ที่ 2
และ 3 ของเดือน ดังนั้น จึงมีเวลาค่อนข้างจากัดในการรวบรวมเรื่องบรรจุวาระการประชุมและจัดทา
เอกสารประกอบการประชุม ในการส่งหนังสือเรียนเชิญประชุมทุกครั้งจะแนบเอกสาร ดังนี้
1. บันทึกเรียนเชิญประชุม (เลขานุการที่ประชุมคณบดีลงนาม)
2. ระเบียบวาระการประชุม
3. ผู้นาเสนอระเบียบวาระการประชุม (ส่งให้เฉพาะประธาน เลขานุการที่ประชุม และผู้ที่
ต้องต้องนาเสนอวาระในการประชุมคราวนั้น)
4. เอกสารประกอบวาระการประชุม
กรณีที่ไม่สามารถประชุมได้ตามที่กาหนดไว้ งานประชุมจะทาบันทึกแจ้งงด หรือเปลี่ยนแปลงการ
ประชุม ส่งแจ้งทางโทรสารและโทรศัพท์ ก่อนที่จะมีการประชุมตามกาหนดเดิม
ดังตัวอย่างหนังสือแจ้งงดหรือเปลี่ยนแปลงการประชุม ตามเอกสารแนบ

3.4 การนาเสนอรายงานการประชุมและการจัดพิมพ์รายงาน
ภายหลังการประชุมคณบดีแต่ละครั้ง งานประชุมจะดาเนินการดังนี้
1. จัดทารายงานการประชุมฉบับร่าง แล้วเสร็จภายในเวลา 3 วัน และเสนอเลขานุการ
ที่ประชุมคณบดีเพื่อพิจารณาปรับแก้ไข และลงนามในรายงานการประชุม
2. ทาบันทึกแจ้งมติที่ประชุมคณบดี กลับไปยังคณะ/หน่วยงานที่เสนอเรื่องและ/หรือผู้ที่
เกี่ยวข้องให้ได้รับทราบและดาเนินการตามมติที่ประชุมคณบดี ทั้งนี้ เป็นการแจ้งมติ
ที่ประชุมโดยสังเขปก่อน ซึ่งเป็นมติที่ยังไม่ได้รับการรับรองจากที่ประชุม แต่บางเรื่องต้อง
ดาเนินการต่อไปหากรอการรับรองอาจล่าช้าก่อให้เกิดผลเสียหายได้
3. นารายงานการประชุมที่เลขานุการที่ประชุมลงนามแล้วเสนอเพื่อการรับรองรายงานการ
ประชุมในการประชุมคณบดีครั้งต่อไป รายงานการประชุมที่มีการรับรองแล้ว ถือเป็น
เอกสารที่ใช้อ้างอิงได้ตามกฎหมาย
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3.5

การตรวจแก้ไขรายงานการประชุม

ผู้ที่สามารถการตรวจแก้ไขรายงานการประชุมได้ คือ องค์ประชุมของที่ประชุมคณบดี โดย
สามารถเสนอขอปรับแก้ไขในที่ประชุมในระเบียบวาระของการรับรองรายงานการประชุม และ/หรือ
สามารถขอปรับแก้ไขรายงานการประชุม โดยทาหนังสือเป็นลายลักษณ์อักษร แต่ทั้งนี้ ประเด็นที่เสนอขอ
ปรับแก้ไขนั้น จะต้องเป็นประเด็นที่เสนอ/อภิปรายในการประชุมคราวนั้น หากมีการปรับแก้ไขรายงาน
การประชุม งานประชุมจะทาบันทึกแจ้งมติที่ประชุมที่ได้ปรับแก้ไขใหม่ ดังนี้

3.6 สรุปขั้นตอนการประชุมคณบดี ประกอบด้วย 9 ขั้นตอน ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1

ขั้นตอนที่ 2

ขั้นตอนที่ 3
ขั้นตอนที่ 4

คณะ/หน่วยงาน เสนอเรื่องเป็นลายลักษณ์อักษรต่อเลขานุการที่ประชุมคณบดี
การเสนอเรื่องต้องดาเนินการตามระเบียบ/ข้อบังคับ/ประกาศ/แนวปฏิบัติในแต่ละเรื่องผ่าน
หน่วยงานที่รับผิดชอบดูแลตรวจสอบก่อนนาเสนอที่ประชุมคณบดี เช่น เรื่องการขอ
อนุมัติเปิดหลักสูตร ต้องเสนอผ่านสานักบริหารและพัฒนาวิชาการ ซึ่งเป็นหน่วยงานที่
รับผิดชอบดูแลตรวจสอบก่อน หรือ เรื่องการเสนอขออนุมัติงบประมาณประจาปี ต้องเสนอ
ผ่านกองแผนงาน สานักงานอธิการบดี เพื่อตรวจสอบและเสนอผ่านรองอธิการบดีที่
รับผิดชอบกากับดูแลก่อนนาเสนอที่ประชุมคณบดี เป็นต้น ทั้งนี้ การเสนอเรื่องนั้น ต้อง
เสนอเรื่องก่อนที่จะมีการประชุมประมาณ 1 สัปดาห์
งานประชุมในฐานะหน่วยงานที่ปฏิบัติหน้าที่ในการจัดประชุมคณบดีจะรับเรื่อง
ตรวจสอบเรื่อง หากไม่ถูกต้องก็จะแจ้งประเด็นและส่งเรื่องคืนหน่วยงานเจ้าของเรื่อง
เพื่อดาเนินการ
หากถูกต้องก็จะทาความเห็นเสนอเลขานุการที่ประชุมคณบดีเพื่อ
พิจารณาสั่งการ
เลขานุการที่ประชุมคณบดีพิจารณาสั่งการให้บรรจุวาระการประชุม
งานประชุม รวบรวมเรื่องที่เลขานุการที่ประชุมคณบดีได้สั่งการให้บรรจุวาระการ
ประชุมแล้ว นามาจัดระเบียบวาระการประชุม ดังนี้
ระเบียบวาระที่ 1
เรื่องแจ้งต่อที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ 2
การรับรองรายงานการประชุม
ระเบียบวาระที่ 3
เรื่องสืบเนื่อง
ระเบียบวาระที่ 4
เรื่องเพื่อพิจารณา
ระเบียบวาระที่ 5
เรื่องเพื่อทราบ
ระเบียบวาระที่ 6
เรื่องอื่นๆ
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ขั้นตอนที่ 5
ขั้นตอนที่ 6
ขั้นตอนที่ 7

ขั้นตอนที่ 8
ขั้นตอนที่ 9

เมื่อจัดวาระการประชุมเรียบร้อยแล้ว ในขั้นตอนการจัดทาเอกสารประกอบวาระการประชุมนั้น
งานประชุมจะประสานกลับไปยังคณะ/หน่วยงานเจ้าของเรื่องให้จัดทาเอกสารประกอบวาระการ
ประชุมสาหรับผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมดและสาหรับ ฝ่ายเลขานุการที่ประชุม ส่งเอกสารให้งาน
ประชุมจานวน 47 ชุด เพื่อจัดแฟ้มเอกสารส่งให้ผู้เข้าร่วมประชุมก่อนที่จะมี
การประชุม
ที่ประชุมคณบดีพิจารณา
งานประชุมจัดทารายงานการประชุม เสนอเลขานุการที่ประชุมคณบดีพิจารณาให้แล้ว
เสร็จภายใน 3 วันหลังจากการประชุม
แจ้งมติที่ประชุมคณบดี กลับไปยังคณะ/หน่วยงานที่เสนอเรื่องและ/หรือผู้ที่เกี่ยวข้องให้
ได้รับทราบและดาเนินการตามมติที่ประชุมคณบดี ทั้งนี้ เป็นการแจ้งมติที่ประชุม
โดยสังเขปก่อน ซึ่งเป็นมติที่ยังไม่ได้รับการรับรองจากที่ประชุม แต่บางเรื่องต้อง
ดาเนินการต่อไปหากรอการรับรองอาจล่าช้าก่อให้เกิดผลเสียหายได้
เสนอรับรองรายงานการประชุมในการประชุมคณบดีครั้งต่อไป รายงานการประชุมที่มี
การรับรองแล้ว ถือเป็นเอกสารที่ใช้อ้างอิงได้ตามกฎหมาย
การจัดเก็บ/เผยแพร่รายงานการประชุมที่ได้รับการรับรองแล้ว เพื่อประโยชน์ในการ
สืบค้น อ้างอิง เพื่อความโปร่งใส ตรวจสอบได้ในภายหลัง

3.7 ปัญหาและผลกระทบที่เกิดขึ้นในการจัดการประชุมคณบดี
ในการจัดประชุมคณบดี ที่ผ่านมานั้น ผู้เขียน ได้รวบรวมปัญหาและผลกระทบที่เกิดขึ้นในการ
จัดการประชุมคณบดี สรุปได้ ดังนี้



ปัญหา
ไม่เสนอเรื่องตามขั้นตอน
ไม่ดาเนินการตาม
ระเบียบ/ข้อบังคับ/ประกาศ/แนวปฏิบัติในแต่ละ
เรื่อง ไม่เสนอเรื่องผ่านหน่วยงานที่รับผิดชอบดูแล
ตรวจสอบก่อนนาเสนอที่ประชุมคณบดี

ผลกระทบ/การแก้ไข
เรื่องทุกเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมคณบดีควร
ต้องมีการกลั่นกรองเบื้องต้น เพื่อให้เป็นไปตาม
กฎ ระเบียบ ถูกต้องตามที่กาหนดไว้ ในขั้นตอน
การรับเรื่องหากงานประชุมตรวจพบว่าไม่เป็นไป
ตามขั้นตอนจะส่งเรื่องกลับคืนแก้ไขทันที ซึ่งจะ
ทาให้ล่าช้า อาจบรรจุวาระการประชุมไม่ทัน
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ปัญหา
เสนอเรื่องในระยะเวลาที่กระชั้นชิด

ผลกระทบ/การแก้ไข
การเสนอเรื่องในระยะเวลาที่กระชัน้ ชิดทาให้การ
ตรวจสอบเรื่องหากฎ ระเบียบ ข้อมูลเพิ่มเติม เพื่อ
ประกอบการพิจารณาของที่ประชุมอาจกระทาได้
ไม่ครอบคลุม ครบถ้วน ซึ่งจะส่งผลให้ที่ประชุม
ต้องใช้เวลาในการพิจารณามาก
ควรเสนอเรื่องก่อนที่จะมีการประชุมประมาณ
1 สัปดาห์ ยกเว้น กรณีจาเป็นเร่งด่วนจริงๆ
เสนอเรืองขอบรรจุวาระ
แต่ขอถอนวาระในที่ การเสนอเรื่องโดยที่ยังไม่พร้อม ทาให้การ
ประชุม
บริหารจัดการประชุมเป็นไปโดยไม่เรียบร้อย
ควรพิจารณาความพร้อมของเอกสารและ
การนาเสนอก่อนที่จะเสนอบรรจุวาระการ
ประชุม
ประเด็นที่เสนอไม่ชัดเจน
บันทึกนาเสนอเรื่องเข้าที่ประชุมควร
สื่อข้อมูลสาระสาคัญ สู่การพิจารณาของที่
ประชุมด้วย
การเสนอเป็นเรื่องสืบเนื่องที่เว้นระยะเวลานาน
ผู้เข้าร่วมประชุมจดจาเรื่องเดิมไม่ได้ แม้จะ
เกินไป
มีการอ้างอิงมติเดิม บางครั้งกลายเป็นการ
พิจารณาใหม่อีก
การเสนอวาระที่เลื่อนมาจากการประชุมครั้งก่อน
ผู้เข้าร่วมประชุมไม่นาเอกสารประกอบวาระ
การประชุมเดิมมาด้วย ทั้งที่ได้แจ้งไปพร้อม
กับหนังสือส่งระเบียบวาระการประชุมแล้ว
หรือหากเอกสารหาย ควรแจ้งให้งานประชุม
จัดเตรียมเอกสารด้วย
การเสนอวาระจรมาก
ทาให้การประชุมดูไม่เรียบร้อยการเตรียมการ
ไม่พร้อม ไม่สามารถควบคุมเรื่องเวลาได้
การเสนอเรื่องเพื่อบรรจุวาระการประชุมเป็น file งานประชุมสามารถรับเรื่องไว้ได้
ข้อมูล ผ่านทาง e-mail
แต่หน่วยงาน/เจ้าของเรื่องต้องนาเอกสาร
ต้นฉบับส่งให้งานประชุมเพื่อเสนอ
เลขานุการที่ประชุมคณบดีพิจารณาสั่งการ
ให้บรรจุวาระการประชุมต่อไป
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ปัญหา
เอกสารแนบประกอบวาระการประชุมไม่เรียบร้อย
ข้อมูลไม่ครบถ้วน ไม่ครอบคลุมประเด็นที่จะเสนอให้
ที่ประชุมพิจารณา หรือมีข้อมูลมากเกินไป ไม่
กลั่นกรองข้อมูล ไม่สรุปข้อมูล
ไม่จัดทาเอกสารประกอบการประชุมแนบมาด้วย
หรือจัดทาไม่ครบตามจานวนที่งานประชุมแจ้ง
หรือบางครั้งจัดทาล่าช้า ต้องนาไปแจกหน้าห้อง
ประชุม

การนาเสนอด้วย power point presentation โดย
ไม่มีเอกสารสรุปประกอบการนาเสนอแจกผู้เข้าร่วม
ประชุม
การเสนอวาระ โดยไม่มีเอกสารประกอบวาระการ
ประชุม



การเสนอวาระไว้แล้ว แต่ไม่เข้าร่วมประชุม หรือ
มอบหมายผู้เข้าร่วมประชุมแทน



ไม่มีผู้นาเสนอ

ผลกระทบ/การแก้ไข
ทาให้ที่ประชุมต้องเสียเวลาในการอภิปราย
มาก บางครัง้ อาจได้ข้อสรุป แต่บางครั้งไม่แล้ว
เสร็จ ต้องหาข้อมูลเพิ่มเติมแล้วนาเรื่องเข้ามา
พิจารณาใหม่อีกครั้ง
ทาให้การบริหารจัดการประชุมเป็นไปโดยไม่
เรียบร้อย
บางครั้งทาให้การจัดส่งแฟ้ม
เอกสารประกอบการประชุมให้ผู้เข้าร่วม
ประชุมล่าช้า ไม่เป็นไปตามกาหนดเวลา ต้อง
โทรศัพท์มาสอบถามว่ามีการประชุมตาม
ปฏิทินที่กาหนดไว้หรือไม่
ผู้เข้าร่วมประชุม รวมถึงผู้จัดทารายงาน
การประชุม อาจไม่สามารถสรุปข้อมูล
สาระสาคัญได้ครบถ้วน
ทาให้ผู้เข้าร่วมประชุมขาดข้อมูลในการ
พิจารณา
และอาจต้องใช้เวลามากเพื่อ
ซักถามข้อมูล
และทาให้การจดบันทึก
รายงานการประชุมมีข้อมูลไม่ครบถ้วน
เพียงพอ
การพิจารณาผู้แทนเข้าร่วมประชุม
ต้องสามารถนาเสนอเรื่อง/ตอบข้อซักถามที่
เป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของที่ประชุมได้
กรณีผู้นาเสนอไม่ได้เป็นองค์ประชุมของที่
ประชุมคณบดี หากไม่สามารถมานาเสนอ
ตามเวลาที่นัดหมายได้ ควรแจ้งเหตุขัดข้อง
ให้ฝ่ายเลขานุการที่ประชุมทราบด้วย
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ปัญหา
การไม่เร่งดาเนินการตามมติที่ประชุมเพื่อเสนอต่อ
สภามหาวิทยาลัยต่อไป

ผลกระทบ/การแก้ไข
เมื่อเสร็จการประชุมคณบดีแล้ว งานประชุม
จะแจ้งมติที่ประชุมพร้อมข้อคิดเห็นเสนอแนะ
กลับไปยังหน่วยงาน/เจ้าของเรื่อง ให้
ดาเนินการปรับปรุง แก้ไข ตามข้อคิดเห็น
เสนอแนะของที่ประชุมคณบดี และเมื่อ
ดาเนินการเรียบร้อยแล้ว จะต้องเสนอเรื่องมา
ที่งานประชุมเพื่อดาเนินการเสนอบรรจุวาระ
การประชุมสภามหาวิทยาลัยต่อไป หากไม่เร่ง
ดาเนินการในส่วนนี้จะทาให้งานประชุมไม่
สามารถบรรจุวาระการประชุมสภา
มหาวิทยาลัยได้ทัน
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บทที่ 4
การจัดระบบและการเผยแพร่รายงานการประชุม
4.1 การเก็บรวบรวมและจัดระบบรายงานการประชุม
งานประชุมเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบในการเก็บรวบรวมรายงานการประชุมคณบดี
ที่ได้รับการรับรองแล้ว พร้อมเก็บสาเนาเอกสารประกอบวาระการประชุม โดยจัดเก็บข้อมูลใน ลักษณะ
ต่างๆ ดังนี้
4.1.1 จัดเก็บเป็นเอกสาร ประกอบด้วย บันทึกนาส่งจากคณะ/หน่วยงานเพื่อขอบรรจุวาระ
การประชุม เอกสารแนบประกอบ และมติ/รายงานการประชุม โดยจัดเก็บแยกครั้ง
ที/่ ปี พ.ศ.ของการประชุม
4.1.2 จัดเก็บรายงานการประชุม โดยบันทึกข้อมูลเป็น data file ด้วย Microsoft Word
(มีข้อมูลปี พ.ศ.2545-ปัจจุบัน ข้อมูลก่อนปี พ.ศ.2545 จัดเก็บ ณ หอจดหมายเหตุ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
4.1.3 จัดเก็บประมวลมติการประชุม โดยทาเป็นฐานข้อมูลเพื่อการสืบค้นโดยใช้
Microsoft Access (บันทึกข้อมูล ตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2545 – ปัจจุบัน) สามารถสืบค้น
ได้จาก ครั้งที่ เดือน ปี พ.ศ. และคาหลัก (กาหนดขึ้นใช้เฉพาะในงาน) และสามารถ
สั่งพิมพ์รายงานเฉพาะเรื่องได้โดยเชื่อมโยงกับ Microsoft Word

4.2 การเผยแพร่รายงานการประชุม
รายงานการประชุมคณบดีได้ผ่านการรับรองจากที่ประชุมคณบดีแล้ว งานประชุมได้จัดระบบ
การเผยแพร่ ดังนี้
4.2.1 เผยแพร่ทางระบบการเวียนหนังสือภายในมหาวิทยาลัย (electronic mail) โดย
งานสารบรรณ กองกลาง สานักงานอธิการบดี เป็นผู้ดาเนินการ
4.2.2 นาเสนอบน web site เพื่อการสืบค้นรายงานการประชุม/มติการประชุมคณบดี
สามารถสืบค้นได้โดยเข้าไปสืบค้นจาก web site ของงานประชุม ซึ่งสามารถเข้าสู่
web site ของงานประชุมได้ตามขั้นตอนในเอกสารแนบท้าย

- 24 -

แบบสรุปสาระสาคัญการเสนอเรื่องต่อที่ประชุมคณบดี
เรื่อง ...................................................(ระบุชื่อของเรื่องที่จะเสนอเพื่อพิจารณา)
สาระโดยสรุป (สรุปข้อมูลของเรื่องที่จะเสนอโดยสังเขป)
......................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
หลักการ เหตุผล ความจาเป็น
(ระบุหลักการและเหตุผล หรือความจาเป็นของเรื่องที่ต้องเสนอให้พิจารณา โดยอาจอ้างอิง ระเบียบ
ข้อบังคับ ข้อกฎหมาย วิธีปฏิบัติ หรือข้อมูลเชิงเทคนิค หรืออื่นๆ ที่จะเป็นข้อมูลประกอบและสนับสนุน
การพิจารณา)
........................................................................................................................................ ...........................
.................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
ประเด็นเสนอเพื่อพิจารณา
(ระบุประเด็นหรือสิ่งที่ต้องการขอให้สภามหาวิทยาลัย พิจารณาอนุมัติหรือเห็นชอบ หากขออนุมัติหลาย
ประเด็นให้แยกเป็นข้อๆ)
......................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
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บันทึกข้อความ

ตัวอย่างบันทึกเรียนเชิญ
ประชุม

ส่วนราชการ สานักงานอธิการบดี กองกลาง งานประชุม (ชั้น 3 อาคารศูนย์วิชาการ) โทร. 12047
ที่ ศธ 0514.1.1.2/ว. 810
วันที่
11 พฤศจิกายน 2552
เรื่อง เรียนเชิญประชุมคณบดี ครั้งที่ 19/2552
เรียน (องค์ประชุมคณบดี)
ด้วยมหาวิทยาลัยได้กาหนดให้มีการประชุมคณบดี ครั้งที่ 19/2552 ในวันศุกร์ที่ 13
พฤศจิกายน 2552 ตั้งแต่เวลา 09.30 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมสารสิน ชั้น 2 อาคารแก่น
กัลปพฤกษ์ ซึ่งมีระเบียบวาระตามที่แนบเรียนมาพร้อมนี้
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและเรียนเชญ
ิ เข้าประชุมตามวันเวลาและสถานทีด่ ังกล่าว จักเป็นพระคุณยิ่ง

(รองศาสตราจารย์กุลธิดา ท้วมสุข)
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์
เลขานุการที่ประชุมคณบดี

- 26 -

ตัวอย่างระเบียบวาระการประชุม
ระเบียบวาระการประชุมคณบดี ครั้งที่ 19/2552
วันศุกร์ที่ 13 พฤศจิกายน 2552 เวลา 09.30 น. เป็นต้นไป
ณ ห้องประชุมสารสิน ชั้น 2 อาคารแก่นกัลปพฤกษ์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น


ระเบียบวาระ
เรื่อง
ที่
1
เรื่องแจ้งต่อที่ประชุม
1.1 เรื่องที่นาเสนอสภามหาวิทยาลัยคราวประชุมครั้งที่ 11/2552 เมื่อวันที่ 4
พฤศจิกายน 2552 และมติที่ยังไม่ได้รับการรับรอง
2
การรับรองรายงานการประชุมคณบดี
- ครั้งที่ 18/2552 เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2552
3
เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน -ไม่มี4
เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
4.1 ขอความเห็นชอบนาข้อมูลนวัตกรรมการวิจัยของมหาวิทยาลัยขอนแก่น
ลงพิมพ์ใน Scientific American Magazine
... ...
4.6 โครงการจัดตั้งสานักงานเลขานุการโครงการมหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
5
เรื่องเสนอเพื่อทราบ
5.1 รายงานผลการตรวจสอบบัญชีโครงการพิเศษระดับบัณฑิตศึกษา
คณะศึกษาศาสตร์ ประจาปีงบประมาณ 2549-2551
... ...
5.11 ประเภทและอัตราเงินบารุงการศึกษาและค่าเล่าเรียน
6

เรื่องอื่นๆ
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ตัวอย่างผู้นาเสนอวาระการประชุม

วาระ
1
1.1
2
3
4
4.1

...
5
5.1
...
6

ผู้นาเสนอระเบียบวาระการประชุมคณบดี ครั้งที่ 19/2552
วันศุกร์ที่ 13 พฤศจิกายน 2552 เวลา 09.30 น. เป็นต้นไป
ณ ห้องประชุมสารสิน อาคารแก่นกัลปพฤกษ์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
เรื่อง
ผู้นาเสนอ
เรื่องแจ้งต่อที่ประชุม
เรื่องที่นาเสนอสภามหาวิทยาลัยคราวประชุมครั้งที่ 11/2552 เมื่อ เลขานุการที่ประชุม
วันที่ 4 พฤศจิกายน 2552 และมติที่ยังไม่ได้รับการรับรอง
การรับรองรายงานการประชุมคณบดี
ครั้งที่ 18/2552 เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2552
เลขานุการที่ประชุม
เรื่องสืบเนื่อง -ไม่มีเรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
ขอความเห็นชอบนาข้อมูลนวัตกรรมการวิจัยของ
เลขานุการที่ประชุม
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ลงพิมพ์ใน Scientific American
Magazine
...
...
เรื่องเสนอเพื่อทราบ
รายงานผลการตรวจสอบบัญชีโครงการพิเศษระดับบัณฑิตศึกษา คณบดี
คณะศึกษาศาสตร์ ประจาปีงบประมาณ 2549-2551
คณะศึกษาศาสตร์
...
...
เรื่องอื่นๆ
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ตัวอย่างบันทึกแจ้งงดการประชุม

บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ สานักงานอธิการบดี กองกลาง งานประชุม (ชั้น 3 อาคารศูนย์วิชาการ) โทร. 12047
ที่ ศธ 0514.1.1.2/ ว.
วันที่
มีนาคม 2552
เรื่อง ของดการประชุมคณบดี ครั้งที่ 6/2552 ในวันศุกร์ที่ 20 มีนาคม 2552
เรียน (องค์ประชุมคณบดี)
ตามที่มหาวิทยาลัยได้กาหนดให้มีการประชุมคณบดีครั้งที่ 6/2552 ในวันศุกร์ที่ 20 มีนาคม
2552 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมสารสิน นั้น เนื่องจากขณะนี้ยังไม่มีวาระเสนอเพื่อพิจารณา จึงใคร่ขอ
งดการประชุมคณบดี ครั้งที่ 6/2552 ในวันศุกร์ที่ 20 มีนาคม 2552 โดยกาหนดการประชุมคณบดี
ครั้งต่อไปเป็นวันศุกร์ที่ 10 เมษายน 2552 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมสารสิน อาคารแก่น
กัลปพฤกษ์
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(รองศาสตราจารย์กุลธิดา ท้วมสุข)
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์
เลขานุการที่ประชุมคณบดี
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ตัวอย่างบันทึกแจ้งมติการประชุม

บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ งานประชุม กองกลาง สานักงานอธิการบดี โทร. 11347, 12047
ที่ ศธ 0514.1.1.2/ค.
วันที่ พฤศจิกายน 2552
เรื่อง การพิจารณาเลือกกลุ่มสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม
เรียน รองอธิการบดีฝ่ายแผนและสารสนเทศ
ตามที่เสนอเรื่อง การพิจารณาเลือกกลุ่มสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม นัน้
ที่ประชุมคณบดีคราวประชุมครั้งที่ 19/2552 เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2552 ได้พิจารณาแล้ว
มี
ข้อคิดเห็นว่า มหาวิทยาลัย ขอนแก่นควรจัดอยู่ใน กลุ่ม ง สถาบันที่เน้นการวิจัยขั้นสูงและผลิต
บัณฑิตระดับ บั ณฑิตศึกษา โดยเฉพาะระดับปริญญาเอก และมีข้อสั งเกตเพื่อให้ มหาวิทยาลัยเสนอ
และแจ้งต่อ สมศ. ดังนี้
- ในภาพรวม ตัวบ่งชี้ตามกรอบการประเมินฯ นั้น ไม่ควรเน้นในเรื่องของกระบวนการ
(process) มากนัก
- ในมาตรฐานที่ 4 ด้านการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม ได้กาหนดค่าคะแนนตัว
บ่งชี้ ของสถาบันกลุ่ม ง ไว้ร้อยละ 5 และมีตัวชี้วัดถึง 3 ตัวชี้วัด เห็นควรหารือกับ
สมศ.เพื่อพิจารณาปรับให้เหมาะสมยิ่งขึ้น หรือ อาจรวมไว้ในมาตรฐานที่ 3 ด้านการ
บริการวิชาการแก่สังคม ซึ่งเป็นเรื่องที่ควรนาไปเป็นเครื่องมือช่วยในการผลิต
บัณฑิตที่พึงประสงค์
- มาตรฐานที่ 6 ด้านการประกันและพัฒนาคุณภาพภายใน มีข้อสังเกตว่า เรื่องนี้ ควร
เป็น ส่วนหนึ่งของมาตรฐานที่ 5 ด้านการบริหารและพัฒนาสถาบัน
- การประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม นี้ จะเป็นการประเมินในระดับหลักสูตรด้วย
ดังนั้น ในกระบวนการพิจารณาอนุมัติหลักสูตรของมหาวิทยาลัยจะต้องพิจารณา
ดาเนินการอย่างจริงจัง และคณะควรมีความรอบคอบในการเปิดหลักสูตรและการ
จัดการหลักสูตรให้มีมาตรฐานและคุณภาพ เตรียมรองรับการประเมิน
มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบให้มหาวิทยาลัยขอนแก่นจัดอยู่ใน กลุ่ม ง
สถาบันที่เน้นการวิจัยขั้นสูงและผลิตบัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษา โดยเฉพาะระดับปริญญาเอก ให้นาเสนอสภา
มหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา ให้ความเห็นชอบ ก่อนแจ้ง สมศ.ต่อไป
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จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดาเนินการตามมติที่ประชุมคณบดีต่อไปด้วย

(รองศาสตราจารย์กุลธิดา ท้วมสุข)
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์
เลขานุการที่ประชุมคณบดี
หมายเหตุ

ส่งคืนเอกสารต้นฉบับมาพร้อมนี้
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ตัวอย่างบันทึกแจ้งแก้ไขมติการประชุม

บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ งานประชุม กองกลาง สานักงานอธิการบดี โทร. 1347, 2047
ที่ ศธ 0514.1.1.2/ค.
วันที่
สิงหาคม 2549
เรื่อง ขอแก้ไขเพิ่มเติม ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 640/2548) เรื่อง ค่าใช้จ่าย
ในการจัดการหลักสูตรโครงการพิเศษ
เรียน รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์
ตามบันทึกที่ ศธ 0514.1.1.2/ค.198 ลงวันที่ 11 สิงหาคม 2548 งานประชุม ได้แจ้งมติ
ที่ประชุมคณบดี ครั้งที่ 10/2549 เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2549 เรื่อง ขอแก้ไขเพิ่มเติม ประกาศ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 640/2548) เรื่อง ค่าใช้จ่ายในการจัดการหลักสูตรโครงการพิเศษ ไปแล้ว
นั้น เนื่องจาก ที่ประชุมคณบดี คราวประชุมครั้งที่ 11/2549 เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2549 ในวาระรับรอง
รายงานการประชุม ได้มีมติให้แก้ไขมติในเรื่องดังกล่าว เป็น “ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบใน
หลักการ และมีข้อคิดเห็นเสนอแนะ ให้เพิ่มเติมข้อความท้ายข้อ 4.4 ที่เอื้อให้กับบางหลักสูตรที่ยังไม่ได้ทา
การตรวจสอบบัญชี ให้สามารถดาเนินการย้อนหลังได้”
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดาเนินการตามมติที่ประชุมคณบดีต่อไปด้วย

(รองศาสตราจารย์กุลธิดา ท้วมสุข)
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์
เลขานุการที่ประชุมคณบดี
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การสืบค้นรายงานการประชุมคณบดีจาก web site
เส้นทางที่ 1
1. เปิด web site หน้าหลักของมหาวิทยาลัยขอนแก่น
http://www.kku.ac.th/newkku/main.php

2. click ที่เมนู “การบริหารงาน” ดังภาพข้างล่าง

Click เมนู
การบริหารงาน
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3. Click งานประชุม เข้าสู่ web site ของงานประชุม เพื่อการสืบค้นข้อมูลต่างๆต่อไป

Click
งานประชุม

เส้นทางที่สอง
เข้า web site งานประชุม ที่
http://home.kku.ac.th/meeting/main.php
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http://home.kku.ac.th/meeting/main.php

ส่วนที่ 1

ส่วนที่ 2

ส่วนที่ 3
ส่วนที่ 4
ส่วนที่ 5

การใช้งานประกอบด้วยเมนูหลักของข้อมูลทั้งหมด 5 ส่วน คือ
ส่วนที่ 1

รายละเอียดเกี่ยวกับสภามหาวิทยาลัย ประกอบด้วยข้อมูลต่างๆ ดังนี้
1. รายชื่อ นายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงวุฒิ
พร้อมประวัติโดยย่อและที่อยู่ของกรรมการสภาฯ
2. อานาจหน้าที่ของกรรมการสภามหาวิทยาลัย
3. ข้อบังคับฯว่าด้วยการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ.2544
4. นโยบายของสภามหาวิทยาลัย
5. คณะกรรมการชุดต่างๆ ของสภามหาวิทยาลัย
6. กาหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยประจาปี (ข้อมูลเฉพาะปีปัจจุบัน)
7. รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ระหว่างปี พ.ศ.2546 – ปีปัจจุบัน
8. ปฏิทินการเสนอขออนุมัติปริญญาให้แก่ผู้สาเร็จการศึกษา
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ส่วนที่ 2

รายละเอียดเกี่ยวกับคณบดี ประกอบด้วยข้อมูลต่างๆ ดังนี้
1. กาหนดการประชุมคณบดีประจาปี (ข้อมูลเฉพาะปีปัจจุบัน)
2. รายงานการประชุมคณบดี ระหว่างปี พ.ศ.2546 – ปีปัจจุบัน

ส่วนที่ 3

รายละเอียดเกี่ยวกับคาสั่ง ระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับ
ประกอบด้วยข้อมูล
1. คาสั่ง ประกาศ ระเบียบ ข้อบังคับ ที่ออกใหม่
2. คาสั่งสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ปี พ.ศ.2549- ปัจจุบัน
3. ประกาศสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ปี พ.ศ. 2548 – ปัจจุบัน
4. ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ปี พ.ศ. 2548 – ปัจจุบัน
5. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ปี พ.ศ. 2548 – ปัจจุบัน

ส่วนที่ 4

แนวปฏิบัติการเสนอวาระการประชุม
ข้อมูลแนวปฏิบัติเรื่อง การส่งเอกสารเพื่อจัดระเบียบวาระการประชุมคณบดี
และจัดระเบียบวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัย

ส่วนที่ 5

ขอบข่ายงานและบุคลากร
1. โครงสร้างการบริหารงานของงานประชุม
2. ขอบข่ายของงานประชุม
3. โครงสร้างอัตรากาลัง

การปฏิบัติในการสืบค้นรายงานการประชุมคณบดี
เมื่อต้องการค้นหารายงานการประชุมคณบดี ให้ปฏิบัติดังนี้
1. ไปที่หน้าหลักของงานประชุม http://home.kku.ac.th/meeting/main.php
2. ไปเมนู ส่วนที่ 2 “คณบดี” เลือก “รายงานการประชุม” เลือกปี พ.ศ. ที่ต้องการ
ค้น รายงานการประชุม เช่น “พ.ศ.2550” จะปรากฏข้อมูลรายงานการประชุม
คณบดี ครั้งที่/วันที่/สถานที่ ซึ่งสามารถ click เข้าไปดูรายงานการประชุมฉบับ
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สมบูรณ์ที่ได้รับการรับรองแล้ว (ข้อมูลเป็น PDF file) สามารถค้นข้อมูลย้อนหลัง
ได้ ระหว่าง ปี พ.ศ.2546-ปัจจุบัน
1.ไปที่หน้าหลักงานประชุม
http://home.kku.ac.th/meeting/main.p
hp

3. Click “ปี พ.ศ.” ต้องการค้นหา
รายงานการประชุม

2. Click คณบดี

การสืบค้นมติการประชุมคณบดี
การสืบค้นมติการประชุมคณบดีนั้น ยังไม่สามารถสืบค้นได้จาก website ของงานประชุม
ได้โดยตรง แต่ผู้ประสงค์จะขอทราบ มติการประชุมคณบดี การประชุมสภามหาวิทยาลัย รวมถึง
หลักสูตรที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติแล้ว ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ และคาสั่งสภามหาวิทยาลัย
ผู้ต้องการข้อมูลสามารถติดต่อมาที่งานประชุมได้โดยตรง
โดยในทางปฏิบัติงานประชุมได้จัดทา
ฐานข้อมูลเพื่อการสืบค้นไว้แล้ว ด้วยโปรแกรม Microsoft Access ซึ่งสามารถอานวยสะดวกในการ
สืบค้นมติการประชุมได้เป็นอย่างดี โดยมีสาระสาคัญดังนี้
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ฐานข้อมูลเอกสารการประชุม ของงานประชุม กองกลาง สานักงานอธิการบดี
�เมนูหลัก ประกอบด้วย 5 รายการ ได้แก่

รูปที่ 1 เมนูหลักของฐานข้อมูลงานประชุม
1. การสืบค้นมติประชุมคณบดี (บันทึกข้อมูล ตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2545 – ปัจจุบัน) โดย
สามารถสืบค้นได้จาก ครั้งที่ เดือน ปี พ.ศ. และคาหลัก (กาหนดขึ้นใช้เฉพาะในงาน) และ
สามารถสั่งพิมพ์รายงานเฉพาะเรื่องได้โดยเชื่อมโยงกับ MS Word
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รูปที่ 2 เมนูย่อยการสืบค้นมติการประชุมคณบดี
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พบปัญหาในการสืบค้นข้อมูล ติดต่อ
e-mail : meeting@kku.ac.th
โทรศัพท์ :
หมายเลขโทรศัพท์และโทรสาร 0-4320-2190
หมายเลขโทรศัพท์ภายใน 40121-3
ที่ตั้งหน่วยงาน
ชั้น 2 อาคารสิริคุณากร มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Website : http://home.kku.ac.th/meeting/main.php
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ตัวอย่างการดาเนินการเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม
บันทึกขออนุมัติงบประมาณในการดาเนินการ

บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ งานประชุม กองกลาง สานักงานอธิการบดี โทร.11347
ที่ ศธ 0514.1.1.2/
วันที่ ธันวาคม 2553
เรื่อง ขออนุมัติหลักการและยืมเงินทดรองจ่ายในการจัดเลี้ยงรับรองการประชุมคณบดี
เรียน

ผู้อานวยการกองกลาง

ด้วยมหาวิทยาลัยขอนแก่นกาหนดให้มีการประชุมคณบดีเป็นประจาทุกเดือน ในการนี้
เพื่อความคล่องตัวในการจัดประชุม จึงใคร่ขออนุมัติหลักการและยืมเงินทดรองจ่ายในการจัดเลี้ยงรับรอง
การประชุมคณบดีประจาเดือนมกราคม 2552 โดยขออนุมัติจากเงินรายได้ กองกลาง จานวน 12,000 บาท
(หนึ่งหมื่นสองพันบาทถ้วน) โดยมอบหมายให้ นางสุภารัตน์ มูลศรี ตาแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 6
ระดับ 6 เป็นผู้ยืมเงินทดรองจ่ายตามแบบสัญญาการยืมเงินที่แนบมาพร้อมนี้
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ จักเป็นพระคุณยิ่ง

(นางพิจิตรา เปรมชัยสวัสดิ์)
หัวหน้างานประชุม
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บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ งานประชุม กองกลาง สานักงานอธิการบดี โทร.11347
ที่ ศธ 0514.1.1.2/
วันที่ ธันวาคม 2553
เรื่อง ขออนุมัติเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดเลี้ยงรับรองการประชุมคณบดี
เรียน

ผู้อานวยการกองกลาง

ตามบันทึกที่ ศธ 0514.1.1.2/...... ลงวันที่ …………………. ได้รับอนุมัติหลักการใน
การจัดเลี้ยงรับรองและอนุมัติเงินยืมทดรองจ่ายสาหรับการประชุมคณบดีประจาเดือนมกราคม 2552
โดยขออนุมัติจากเงินรายได้ จานวน 12,000 บาท (หนึ่งหมื่นสองพันบาทถ้วน) ดังความละเอียดแจ้ง
แล้ว นั้น บัดนี้ ได้ดาเนินการเรียบร้อยแล้ว จึงใคร่ขออนุมัติเบิกจ่ายเงินค่าเลี้ยงรับรองในการประชุม
ดังกล่าวเป็นเงินจานวน 7,800 บาท (เจ็ดพันแปดร้อยบาทถ้วน) ดังเอกสารประกอบการเบิกจ่ายที่
แนบมาพร้อมนี้ และใคร่ขออนุมัติคืนเงินสดจานวน 4,200 บาท (สี่พันสองร้อยบาทถ้วน) เพื่อหักล้าง
เงินยืมต่อไป
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ จักเป็นพระคุณยิ่ง

(นางพิจิตรา เปรมชัยสวัสดิ์)
หัวหน้างานประชุม

(หมายเหตุ เอกสารประกอบการเบิกจ่ายประกอบด้วย ใบเสร็จรับเงิน หรือ ใบสาคัญรับเงิน และรายชื่อ
ผู้เข้าร่วมประชุม)
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ขั้นตอนการปฏิบัติงานการดาเนินการเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมคณบดี

กาหนดวัน
ประชุมคณบดี

บันทึกขอนุมัติหลักการ/ยืมเงินทดรองจ่ายค่าใช้จ่าย
ในการประชุมเสนอหัวหน้างานประชุมลงนาม

ส่งเรื่องที่งานธุรการกองกลาง สานักงานอธิการบดี
ตรวจสอบ คุมยอดการใช้เงิน

------

ผู้อานวยการกองกลาง
พิจารณาอนุมัติ

ใช้งบประมาณกองกลาง

ดาเนินการใช้จ่ายตามที่ได้ขออนุมัติหลักการไว้

รวบรวมเอกสาร บันทึกขออนุมัติเบิกจ่าย
แนบเอกสารใบเสร็จหรือใบสาคัญรับเงินและรายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม
เสนอหัวหน้างานประชุมลงนามหนังสือ

ส่งธุรการ กองกลาง สานักงานอธิการบดี
ตรวจสอบเรื่อง

สาเนาเรื่องเก็บเพื่อการตรวจสอบ
จัดทาสรุปข้อมูลสถิติการใช้จ่ายเงินสาหรับการประชุม

