โครงสร้างการบริหารงานสํานักงานสภามหาวิทยาลัย
งานบริหารงานทั่วไป

งานประชุมสภา

งานพัฒนากิจการสภามหาวิทยาลัย

งานติดตามและประเมินผล

๑) งานธุ รการทั่ วไป เช่ น งานสารบรรณ งานรั บ – ส่ ง
เอกสาร งานบุคคล งานประมาณการเงิน งานพัสดุ/ครุภัณฑ์
เป็นต้น
๒) บริการค้นคว้ามติที่ประชุม
๓) รั บ รองและอํ า นวยความสะดวกแก่ น ายกสภา
มหาวิทยาลัย กรรมการสภามหาวิทยาลัย กรรมการสภาวิชาการ
กรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย กรรมการสภาคณาจารย์
และข้าราชการ ตลอดจนกรรมการและอนุกรรมการที่แต่งตั้งโดย
สภามหาวิทยาลัย
๔) จัดระบบการเก็บรักษา สืบค้น จําหน่าย เอกสาร และ
หนังสือราชการ
๕) ประสานงานและอํ านวยความสะดวกในกิ จกรรมที่
เกี่ยวข้องกับนายกสภาฯ และกรรมการสภาฯ
๖) นําเสนอเอกสาร และหนังสือราชการต่อรองอธิการบดี
หรือนายกสภา เพื่อพิจารณาลงนามหรือสั่งการ
๗) ประสานงานให้มีการแจ้งมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย
๘) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

๑) จัดประชุมสภามหาวิทยาลัย สภาวิชาการ คณะกรรมการส่งเสริม
กิจการมหาวิทยาลัย สภาคณาจารย์และข้าราชการ และดําเนินงานการจัด
ประชุมคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการต่าง ๆ ที่แต่งตั้งขึ้นตามมติสภา
มหาวิทยาลัย หรือตามที่สภามหาวิทยาลัยมอบหมาย
๒) ประสานการจัดประชุมสภามหาวิทยาลัย สภาวิชาการ คณะกรรมการ
ส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย สภาคณาจารย์และข้าราชการ และดําเนินงาน
การประชุมอื่น ๆ ของคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการต่าง ๆ ที่แต่ง
ตั้งขึ้นตามมติสภามหาวิทยาลัยหรือตามที่สภามหาวิทยาลัยมอบหมาย
๓) รวบรวมเรื่องจากนายกสภามหาวิทยาลัย กรรมการสภามหาวิทยาลัย
เพื่อจัดทําระเบียบวาระการประชุม
๔) จัดเตรียมเอกสารระเบียบวาระการประชุมและเอกสารประกอบการ
ประชุมสภามหาวิทยาลัย
๕) ประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ เพื่ออํานวยความสะดวกในการ
ประชุมสภามหาวิทยาลัย
๖) เบิกค่าใช้จ่ายในการประชุมสภามหาวิทยาลัย
๗) บันทึกเสนอระเบียบวาระการประชุมต่อเลขานุการสภามหาวิทยาลัย
๘) จัดทําบันทึกสรุปย่อเรื่อง แนบระเบียบวาระการประชุมแต่ละเรื่อง
๙) ให้ข้อมูลเกี่ยวกับข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศและคําสั่ง ที่เกี่ยวข้อง
ตามที่ได้รับการประสานร้องขอ และตรวจสอบ/ติดตามขอข้อมูลเพิ่มเติม
จากเจ้าของเรื่อง
๑๐) จัดทําแฟ้ม/เอกสารประกอบการประชุม ตรวจสอบความถูกต้อง
ดูแลการจัดทําเอกสาร การประชุมให้เรียบร้อยก่อนส่งออกถึงกรรมการ
พร้อมทั้งจัดเตรียมข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ หรือคําสั่ง ที่เกี่ยวข้อง
๑๑) ดําเนินการนําเสนอนายกสภามหาวิทยาลัย ลงนามในข้อบังคับ
ระเบียบ ประกาศและคําสั่งของสภามหาวิทยาลัย และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
๑๒) บันทึกแจ้ง/ส่ง ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศและคําสั่งที่มีผลบังคับ
ใช้แล้ว ให้สํานักงานอธิการบดีแจ้งเวียนหน่วยงานต่าง ๆ
๑๓) สรุปบันทึกมติที่ประชุม จัดทํารายงานการประชุม รวมทั้งติดตาม
ผลการดําเนินงานตามมติ และประชาสัมพันธ์เผยแพร่มติที่ประชุม
๑๔) จัดทําทําเนียบ/วาระการดํารงตําแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัย
และเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย
๑๕) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

๑) รวบรวม วิเคราะห์ ข้อบังคับ ระเบียบ และมติสภา
มหาวิทยาลัย สําหรับการปฏิบัติงานของสภามหาวิทยาลัย
และเพื่อการอ้างอิง
๒) พั ฒ นาเทคโนโลยี ส ารสนเทศ เพื่ อ สนั บ สนุ น การ
จัดการประชุม เช่น Website, e-meeting
๓) พัฒนาระบบและจัดทําฐานข้อมูลเพื่อการสืบค้นมติ
การประชุมให้ทันสมัย
๔) จั ด ทํ า ฐานข้ อ มู ล มติ ที่ ป ระชุ ม ของคณะกรรมการ
มหาวิ ท ยาลั ย สภาวิ ช าการ กรรมการส่ ง เสริ ม กิ จ การ
มหาวิทยาลัย สภาคณาจารย์และข้าราชการ เพื่อนํามาใช้
ประโยชน์ในการประชุม และเกิดความคล่องตัวในการใช้
งาน
๕) บริการและเผยแพร่ข่าวสารการปฏิบัติงานของสภา
มหาวิทยาลัยสู่มหาวิทยาลัยประชาคม
๖) เก็บรวบรวม และจั ดระบบ สถิ ติ ข้ อมูล เกี่ ยวกั บ
สภามหาวิทยาลัย
๗) รวบรวมผลการดําเนินงานของสภามหาวิทยาลัย
๘) ประชาสั ม พั น ธ์ ผ ลการดํ า เนิ น งานของสภา
มหาวิทยาลัยผ่านสื่อในรูปแบบต่าง ๆ
๙) จัดทําและปรับปรุง Website สภามหาวิทยาลัยให้
เป็นปัจจุบัน
๑๐) จัดทําเอกสารข้อมูลกรรมการสภามหาวิทยาลัย
๑๑) ระบบประกันคุณภาพ
๑๒) งานอุทธรณ์และร้องทุกข์
๑๓) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

๑) ประสานงานเกี่ยวกับการติดตามและประเมินผล
การดําเนินงานตามมติสภามหาวิทยาลัย และรายงานให้
สภามหาวิทยาลัยทราบเป็นระยะ ๆ
๒) เผยแพร่ ก ารติ ดตามประเมิน ผลการดํา เนิ น งาน
ตามมติสภามหาวิทยาลัย
๓) จัดทํารายงานผลการดําเนินงานประจําปีของสภา
มหาวิทยาลัย
๔) จั ด ทํ า รายงานการประเมิ น ตนเองของสภา
มหาวิทยาลัยเพื่อรับการตรวจประเมินคุณภาพภายในและ
ภายนอก
๕) จัดทํารายงานการควบคุมภายใน และการจัดการ
ความเสี่ยงของสํานักงานสภามหาวิทยาลัย
๖)ประสานงานและติ ด ตามผลการดํ า เนิ น งานของ
คณะกรรมการชุดต่ าง ๆ ที่ สภามหาวิ ทยาลั ยแต่งตั้ ง ขึ้ น
เช่น คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงาน
ของมหาวิ ท ยาลั ย คณะกรรมการอุ ท ธรณ์และร้ องทุ ก ข์
ประจํามหาวิทยาลัย เป็นต้น
๗) วิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล การปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ข องสภา
มหาวิทยาลัย
๘) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

