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หลักสตูร พัฒนาสมรรถนะเลขานุการสภาฯและหัวหนา้สํานักงานสภามหาวิทยาลัยอยา่งมปีระสิทธิภาพ รุ่น 3 

หลักการ 

บทบาทและภารกิจของเลขานุการสภามหาวิทยาลัยเป็นปัจจัยหนึ่งที่สําคัญในการส่งเสริม
ความสําเร็จของประสิทธิผลการทําหน้าที่ของสภามหาวิทยาลัย  หากต้องการให้สภามหาวิทยาลัยมี
ประสิทธิภาพนัน้ จําเป็นต้องมีหนว่ยเลขานุการกิจทําหนา้ที่อยา่งเขม้แข็งโดยทีก่รรมการสภาฯ มิใช่บุคลากร
ประจําของมหาวิทยาลัย ยิ่งต้องอาศัยหน่วยเลขานุการกิจที่มีความสามารถสูง พร้อมที่จะสนับสนุนการ
ทํางานของสภาอยา่งเต็มที ่เลขานุการของสภาฯ จึงเป็นผูบ้ริหารทีม่ีความสําคัญยิง่ต่อสภามหาวิทยาลัย และ
ฝ่ายบริหารของมหาวิทยาลัยถือได้ว่าเป็นผู้เช่ือมโยงการกํากับ (GOVERNANCE) ซ่ึงเป็นหน้าที่ของสภา

มหาวิทยาลัย และการจัดการ (MANAGEMENT) ซ่ึงเป็นหนา้ที่ของฝ่ายบริหารให้มีความสัมพันธ์สอดคล้อง
สนองตอบต่อนโยบายของมหาวิทยาลัย 

สํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา และสถาบันคลังสมองของชาติ มูลนิธิส่งเสริมทบวงมหาวิทยาลัย 
ได้เล็งเห็นความสําคัญของบทบาทและการทําหน้าที่เลขานุการสภามหาวิทยาลัยนี้อย่างมาก จึงได้จัด  
“หลักสูตรพัฒนาสมรรถนะเลขานุการสภาฯและหัวหนา้สํานักงานสภามหาวิทยาลัยอยา่งมีประสิทธิภาพ” ขึ้น 
โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือสร้างเสริมความรู้ ความเข้าใจในเร่ืองบทบาทและหน้าที่ของเลขานุการสภาฯ และ
หัวหน้าสํานักงานสภามหาวิทยาลัย เพ่ือฝึกปฏิบัติในสถานการณจ์ําลองและรับทราบแนวทางบริหารจัดการ
แกบุ่คลากรที่ดํารงตําแหน่งดังกล่าว ตลอดจนเพ่ือแลกเปลี่ยนประสบการณก์ารทําหน้าที่ของเลขานุการสภา
มหาวิทยาลัยอยา่งมีประสิทธิภาพ เพ่ือประโยชนใ์นการพัฒนาธรรมาภิบาลมหาวิทยาลัยต่อไป 

 

วัตถุประสงค์ 
 

1. เพ่ือสร้างเสริมความรู้และความเข้าใจในบทบาทและหน้าที่ของเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
พ.ร.บ. และขอ้บังคับ รวมทัง้ปัจจัยแวดล้อมต่างๆ ที่ส่งผลต่อสภาสถาบันอุดมศึกษา  และสถานการณท์้า
ทายในโลกปัจจุบัน 

2. เพ่ือเรียนรู้และฝึกปฏิบัติในสถานการณจ์ําลองและรับทราบแนวทางบริหารจัดการ  และสามารถ
นําไปประยุกต์ใช้ได้จริง  

3. เพ่ือแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ ความเห็นต่างๆ เกี่ยวกับบทบาทและการทําหน้าที่ของ
เลขานุการสภามหาวิทยาลัยระหว่างมหาวิทยาลัย  หลักเกณฑ์แนวทางปฏิบัติที่ดีของเลขานุการสภา
มหาวิทยาลัย ทักษะที่จําเป็นและการมีจรรยาบรรณ การติดตาม ตรวจสอบและประเมินการทํางานสภา
มหาวิทยาลัย กฎหมายและขอ้พิพาททีเ่ลขานุการสภาฯ ควรทราบ 

4. เพ่ือส่งเสริมความร่วมมือและสร้างเครือขา่ยของเลขานุการสภามหาวิทยาลัยและผู้ที่เกี่ยวขอ้ง
ทัว่ประเทศ 

 

ผู้รับผิดชอบ 
 

สถาบันคลังสมองของชาติ  
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ผู้เข้าร่วมหลักสูตร   
 

จํานวนรวม 30  ทา่น  โดยมีคณุสมบตัิดงันี ้
1. เป็นผูด้ํารงตําแหนง่ เลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
2. เป็นผูอํ้านวยการ/หัวหนา้สํานักงานสภามหาวิทยาลัย 
3. ผูบ้ริหารระดับสูงของมหาวิทยาลัย หรือ ผูส้นใจทีเ่กีย่วขอ้งกับงานสภามหาวิทยาลัย  
 

วิทยากร  
วิทยากรเป็นผูท้รงคณุวุฒิทีม่ีความรู้  ความเชีย่วชาญ และประสบการณสู์งทีม่ีความรู้ และความ

เขา้ใจในบริบทอุดมศึกษาเป็นอยา่งดียิง่  
 

ระยะเวลา สถานที่การศึกษาอบรม และเกณฑ์การสาํเร็จการศึกษา   
 

การเขา้รบัการอบรมในหลักสูตรนี ้ใช้เวลาทัง้สิน้ 13 ชม. (2 วัน) ณ โรงแรมปทุมวัน ปริน๊เซส ถนน
พญาไท กรุงเทพฯ และต้องร่วมหลักสูตรไมน่อ้ยกว่ารอ้ยละ 80 ของระยะเวลาหลักสูตร   

 

ค่าลงทะเบียน  16,500  บาท/ท่าน 
 
 

เนื้อหาหลักสูตร   
 

เนื้อหามีความกระชับและมีการนําแนวทางการตรวจสอบการบริหารมหาวิทยาลัยใน 5 มิติ ตามการ
ประชุม  OECD (Organization for Economic Co-operation and Development) ซ่ึ ง เ ป็นการยึดกรอบการ
พิจารณาจากหลักการธรรมาภิบาล (Good Governance) และอัตตาภิบาล (Self Governance) ได้แก ่มิติความรู้ 
พันธกิจและเป้าหมาย (Mission and Goals)   มิติด้านการจัดการ (Management)  มิติด้านความเป็นอิสระ 
(Autonomy) มิติด้านความรับผิดชอบ (Accountability)   มิติการมีส่วนร่วม (Participation)  สถาบันฯ เล็งเห็น
ประโยชนแ์ละความสําคัญดังกล่าว จึงนํารูปแบบดังกล่าวมาประยุกต์ใช้ และมีรายละเอียดดังนี ้

 Overview 
o ภาพใหญข่องอดุมศกึษาไทย การปฐมนิเทศผูเ้ขา้ร่วมหลักสูตรฯ  ในหัวขอ้ "บทบาทของ

เลขานุการสภามหาวิทยาลัยในฐานะผูส้นับสนุนธรรมาภิบาล (Good Governance)"    
o บรบิท พนัธกจิ และเป้าหมาย (Context, Mission, and Goals)  
o ทศิทางบรหิารจดัการสภามหาวิทยาลยั (Management Orientation) ของสาํนกังานสภา

มหาวิทยาลยั 
o ความเป็นอสิระ (Autonomy) (การกําหนดเป้าหมาย นโยบาย และแนวทางในการ

เตรียมการ)  
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 How to? 
o ความรับผิดชอบ (Accountability) (การจัดการประชุมที่มีประสิทธิภาพ/ การจัดเตรียม

ข้อมูลที่ถูกต้องและเพียงพอต่อการตัดสินใจของสภามหาวิทยาลัย/ กฎหมายและวิธี
ปฏิบัติทีค่วรทราบ/ ผลประโยชนทั์บซ้อน) 

o การมีส่วนร่วม (Participation) (ระดมความคิดเห็นเพ่ือกําหนดกลยุทธ ์โดยใช้กรณีศึกษา
ในการนํากระบวนการเชิงปฏิบัติการ) 

 Practice  
o กรณีศึกษาจากคดีพิพาททีเ่กิดขึ้นทีเ่ลขานุการสภาควรทราบ  
o Do & Don’t 

 Monitoring  การติดตามและประเมินผล ผูเ้ขา้ร่วมหลักสูตรเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ทีด่ี (Out Come)  
 
 

ระบบและกลไกทีส่ําคัญของบทบาทหนา้ทีข่องเลขานุการสภาฯ และหัวหนา้สํานักงานสภามหาวิทยาลัย 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ประเภทของสถาบัน 

(วิจัย, ป.ตรี, เฉพาะทาง) 

เป้าหมายของสถาบัน 

พระราชบัญญัติ 

องคป์ระกอบสภาสถาบัน 

ขอ้บังคับ 

คณะกรรมการสรรหา 
สภาสถาบัน 

กระบวนการสรรหา 
สภาสถาบัน 

สภาสถาบัน 

คุณสมบัติของ 
กรรมการสภาสถาบัน 

ประเมินสภาสถาบัน 

จรรยาบรรณ 
สภาสถาบัน 

 (code of conduct) 

เกณฑ์ 
การประเมิน 

กรรมการทีช่่วย 
การทํางานของ 
สภาสถาบัน 

ความต้องการ
ของสังคม 

สภาพเศรษฐกิจ สังคม
และเทคโนโลยี 

การปฏิบัติงานของ 
สภาสถาบัน 

วัฒนธรรมไทย 

เลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
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ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
ผู้เข้าร่วมมีความรู้ ความเข้าใจ และสามารถทําหน้าที่เลขานุการสภามหาวิทยาลัยได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ สามารถนําความรู้ที่ได้จาการฝึกปฏิบัติในสถานการณจ์ําลองเพ่ือเป็นแนวทางบริหารจัดการ  
และสามารถนําไปประยุกต์ใช้ได้จริง และ เกิดความร่วมมือระดับเครือข่ายอย่างไม่เป็นทางการของ
เลขานุการสภามหาวิทยาลัยและผูที้เ่กีย่วขอ้งทัว่ประเทศ 
 

กาํหนดการ 

วันที ่10 มิถุนายน 2564 

9.00-12.00 น. แลกเปลีย่นเรยีนรู้ "บทบาทของเลขานกุารสภาฯ และหัวหนา้สํานกังานสภา
มหาวิทยาลัยในฐานะผูส้นบัสนุนธรรมาภิบาล (Good Governance)"   
โดย ศ.ดร.วิจติร ศรีสอ้าน 

13.00-15.00 น. แลกเปลีย่นเรยีนรู้ กรณศีกึษา การทําหนา้ทีข่องเลขานุการสภาฯและหัวหนา้สํานักงาน
สภามหาวิทยาลัยอยา่งมีประสิทธิภาพ 

- การจัดการประชุมทีม่ีประสิทธิภาพ 
- การจัดเตรียมขอ้มูลทีถู่กต้องและเพียงพอต่อการตัดสินใจของบอร์ด (Effective 

Board Decision Making Begins with the Right Information) 
- ประสบการณแ์ห่งความสําเร็จเพ่ือแลกเปลีย่นเรียนรู้  (Case study) 

โดย  รศ.ดร. กองพล อารีรักษ ์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  

15.00-17.00 น. แลกเปลีย่นเรยีนรู้ และฝึกปฏบิตั ิการประเมินสภามหาวิทยาลัยที่มีประสิทธิภาพ
โดย ศ.ดร.ปทีป เมธาคุณวุฒิ ผูท้รงคุณวุฒิ 

วนัที ่11 มถินุายน 2564

9.00-12.00 น. แลกเปลีย่นเรยีนรู้ ขอ้พิพาทเกีย่วกับมหาวิทยาลัยทีเ่ลขานุการสภามหาวิทยาลัยควรทราบ
โดย ผศ.ดร.เอกบุญ วงศ์สวัสดิกุ์ล มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

13.30-16.30 น. แลกเปลีย่นเรยีนรู้และฝึกปฏบิตัผิา่นกรณศีกึษา การทําหนา้ทีข่องเลขานุการสภาฯและ
หัวหนา้สํานักงานสภามหาวิทยาลัยอยา่งมีประสิทธิภาพ 

- การจัดการประชุมทีม่ปีระสิทธิภาพ 
- การจัดเตรียมขอ้มูลทีถู่กต้องและเพียงพอต่อการตัดสินใจของบอร์ด (Effective 

Board Decision Making Begins with the Right Information) 
- ประสบการณแ์ห่งความสําเร็จเพ่ือแลกเปลีย่นเรียนรู้  (Case study) 

โดย  รศ.ดร. ทิพวรรณ ป่ินวนิชยกุ์ล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 
 


