
 
ขอบังคับสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา 

วาดวยการประชุมสภามหาวิทยาลัย 
พ.ศ.2547 

----------------------------------------- 
 โดยที่เปนการสมควรออกขอบังคับ วาดวยการประชุมสภามหาวิทยาลัย 
 อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 18 (2) และมาตรา 19 แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2547 
สภามหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา จึงออกขอบังคับไวดังตอไปนี้ 
 ขอ 1 ขอบังคับน้ีเรียกวา “ขอบังคับสภามหาวิทยาลัยราชภัฎบานสมเด็จเจาพระยา วาดวยการประชุมสภา
มหาวิทยาลัย พ.ศ.2547” 
 ขอ 2 ขอบังคับน้ีใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศเปนตนไป 
 ขอ 3 ในขอบังคับน้ี 
  “มหาวิทยาลัย”  หมายถึง  มหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา 
  “สภามหาวิทยาลัย”  หมายถึง  สภามหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา 
  “กรรมการ”  หมายถึง  กรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา 
 ขอ 4 ใหนายกสภามหาวิทยาลัยเปนผูรักษาการตามขอบังคับน้ี และมีอํานาจออกระเบียบ ประกาศ หรือคําสั่ง 
เพื่อประโยชนในการปฏิบัติตามขอบังคับน้ี 
 ในกรณีท่ีมีปญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามขอบังคับน้ี  ใหนายกสภามหาวิทยาลัยมีอํานาจตีความและวินิจฉัย 
 

หมวด 1 
อํานาจหนาท่ีของนายก อุปนายก และเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 

-------------------------------------------------------- 
 ขอ 5 นายกสภามหาวิทยาลัย มีอํานาจหนาท่ี ดังตอไปนี้ 
  (1) เปนประธานในการประชุมสภามหาวิทยาลัย 
  (2) ควบคุมและดําเนินการประชุมสภามหาวิทยาลัย 
  (3) งดการประชุมปกติ หรือเรียกประชุมเปนพิเศษเม่ือมีเหตุอันควร 
  (4) อํานาจหนาท่ีอื่นตามที่กําหนดไวในขอบังคับน้ี 
 ขอ 6 อุปนายกสภามหาวิทยาลัย มีหนาท่ีชวยนายกสภามหาวิทยาลัยดําเนินการประชุม หรือปฏิบัติอื่นใดตามที่
นายกสภามหาวิทยาลัยมอบหมาย 
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 ถานายกสภามหาวิทยาลัยไมมาประชุมหรือไมอยูในที่ประชุม  ใหอุปนายกสภามหาวิทยาลัยทําหนาท่ีเปน 
ประธานแทน 
 ขอ 7 เลขานุการสภามหาวิทยาลัย มีอํานาจหนาท่ี ดังตอไปนี้ 
  (1) นัดประชุมสภามหาวิทยาลัย ตามมติสภามหาวิทยาลัย หรือคําสั่งของนายกสภามหาวิทยาลัย 
  (2) จัดทํารายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย 
  (3) แจงมติสภามหาวิทยาลัยไปยังผูที่เกี่ยวของ 
  (4) รับผิดชอบสรรพเอกสารของการประชุมสภามหาวิทยาลัย 
  (5) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่นายกสภามหาวิทยาลัย หรือสภามหาวิทยาลัยมอบหมาย 
  (6) อํานาจและหนาท่ีอื่นตามที่กําหนดไวในขอบังคับน้ี 
 

หมวด 2 
การประชุม 

----------------------------------------- 
 ขอ 8 การประชุมใหมีตามกําหนดที่สภามหาวิทยาลัยไดมีมติไว ในกรณีที่มีความจําเปนเรงดวน ถาประธานเห็น
สมควรเรียกประชุมเปนพิเศษใหเรียกประชุมได 
 ขอ 9 ถากรรมการตั้งแตหนึ่งในสี่ของจํานวนกรรมการทั้งหมดรองขอใหสภามหาวิทยาลัย ประชุมเพื่อกิจการ
อยางใดอยางหนึ่ง ใหเรียกประชุมสภามหาวิทยาลัยภายในเจ็ดวันนับตั้งแตวันท่ีไดรับคํารองขอ 
 ขอ 10 การเรียกประชุมตองทําเปนหนังสือ พรอมดวยระเบียบวาระการประชุมและเอกสารที่เกี่ยวของ การ
เรียกประชุมตองกําหนดลวงหนาไมนอยกวาเจ็ดวัน  เวนแตมีความจําเปนเรงดวนประธานอาจเรียกประชุมเร็วกวาน้ัน 
โดยไมตองทําเปนหนังสือก็ได 
 ขอ 11 ในการประชุมตองมีกรรมการมาประชุมไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมการทั้งหมดในขณะนั้น จึง
จะเปนองคประชุม 
 ขอ 12 เม่ือไมมีผูปฏิบัติหนาท่ีประธาน ใหกรรมการที่มีอายุสูงสุดท่ีมาทําหนาท่ีเปนประธานชั่วคราว เพื่อใหที่
ประชุมเลือกกรรมการผูหน่ึงผูใดเปนประธาน 
 ขอ 13 การจัดวาระการประชุมใหเปนไปตามที่ประธาน หรือเลขานุการแลวแตกรณีเปนผูกําหนด การจัดวาระ
การประชุมใหจัดระเบียบดังน้ี 
  (1) เรื่องที่ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ 
  (2) เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
  (3) เรื่องสืบเน่ือง 
  (4) เรื่องเสนอเพื่อทราบ 
  (5) เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 



-3- 
 
  (6) เรื่องอื่น ๆ ถามี 
 ในกรณีที่ประธาน หรือกรรมการเห็นวาเรื่องใดเรื่องหนึ่งเปนเรื่องเรงดวนจะนํามาพิจารณากอนก็ได 
 ขอ 14 เรื่องที่จะนําเสนอเขาสูระเบียบวาระการประชุมตองเสนอเปนการลวงหนากอนกําหนดการประชุมอยาง
นอยสิบวัน และใหเลขานุการ โดยความเห็นชอบของประธานพิจารณาเรื่องที่นําเสนอเปนลายลักษณอักษร 
 หนวยงานหรือผูมีสิทธินําเสนอเรื่องเขาสูระเบียบวาระการประชุม ไดแก 
  (1) ประธาน 
  (2) กรรมการ 
  (3) ประธานสภาวิชาการ 
  (4) ประธานสภาคณาจารยและขาราชการ 
  (5) ประธานกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 
  (6) อธิการบดี 
 ในกรณีเรงดวน กรรมการสภามหาวิทยาลัย อาจนําเรื่องเสนอที่ประชุมในวันประชุมก็ได 
 ขอ 15 ใหมีการลงลายมือชื่อกรรมการ หรือผูเขาประชุมทุกคน 
 ขอ 16 ในการประชุม ใหที่ประชุมพิจารณาเฉพาะเรื่องที่มีอยูในระเบียบวาระการประชุม และตองดําเนินการ
พิจารณาตามลําดับระเบียบวาระการประชุมท่ีจัดไว เวนแตที่ประชุมจะไดมีมติเห็นอยางอื่น 
 ขอ 17 กรรมการจะอยูในการประชุมขณะมีการอภิปรายและลงมติในการแตงตั้ง ถอดถอน ลงโทษบุคคล ซึ่ง 
ตนเองมีสวนเกี่ยวของอยูดวยมิได เวนแตที่ประชุมจะมีมติอนุญาตใหอยูในที่ประชุม เพื่อชี้แจงขอเท็จจริงอันจะทําความ
กระจางในเรื่องน้ัน 
 ขอ 18 ประธานมีอํานาจปรึกษาที่ประชุมในปญหาใด ๆ สั่งพักการประชุม เลื่อนการประชุม หรือเลิกการประชุม
ไดตามสมควร 
 ขอ 19 กรรมการมีสิทธิขอแกไขเพิ่มเติมรายงานการประชุมใหตรงตามที่ไดกลาวไวในการประชุมได การจะให
แกไขไดหรือไมน้ัน สุดแลวแตมติของที่ประชุมจะพิจารณาวินิจฉัยชี้ขาด 
 ขอ 20 เม่ือสภามหาวิทยาลัยมีมติรับรองรายงานการประชุมครั้งใดแลว ใหประธานลงลายมือชื่อไวเปนหลักฐาน 
 รายงานการประชุมท่ียังมิไดรับรอง เพราะเหตุที่วาระการดํารงตําแหนงของประธานสิ้นสุดลงตามวาระให 
เลขานุการบันทึกเหตุน้ันไว  และใหเลขานุการเปนผูรับรองความถูกตองของรายงานการประชุมน้ัน 
 ขอ 21 ในการประชุม ถากรรมการไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมการที่มาประชุมมีมติใหประชุมลับก็ให
ประชุมลับ 
 ในการประชุมลับผูที่อยูในที่ประชุม หรือ ณ ที่ใดในระยะที่อาจฟงการประชุมได ไดแก กรรมการผูที่ตองปฏิบัติ
หนาท่ีในที่ประชุม และผูไดรับอนุญาตจากประธานเทาน้ัน 
 ขอ 22 สภามหาวิทยาลัยอาจมีมติใหจดรายงานการประชุมลับครั้งใดทั้งหมด หรือแตบางสวนก็ได แตใหมี
บันทึกพฤติการณไว 
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 ขอ 23 การเปดเผยรายงานการประชุมลับ ใหเปนตามมติของสภามหาวิทยาลัย 
 ขอ 24 ใหประธานและหรือเลขานุการเปนผูแถลงขาวและเผยแพรมติที่ประชุม 
 ขอ 25 ใหเลขานุการจัดพิมพรายงานการประชุม เวนแตรายงานการประชุมอันท่ีไดมีมติของสภามหาวิทยาลัย 
มิใหเปดเผยและขอความที่หามโฆษณา 
 ขอ 26 การแจกและเผยแพรเอกสารและขอความใด ๆ ตองไดรับอนุญาตจากประธานในที่ประชุมกอน 
จึงดําเนินการได 
  

หมวด 3 
การลงมติ 

------------------------------------ 
 ขอ 27 การลงมติ ใหถือเสียงขางมาก เวนแตจะมีขอบังคับบัญญัติเปนอยางอื่น 
 กรรมการคนหนึ่งใหมีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน ถาในการลงมติน้ันมีคะแนนเสียงเทากันใหประธานในที่
ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเปนเสียงชี้ขาด การออกเสียงชี้ขาดจะตองใหเหตุผลประกอบดวย 
 ขอ 28 กรรมการที่อยูในที่ประชุมเทาน้ันท่ีมีสิทธิออกเสียง 
 ขอ 29 การออกเสียงลงคะแนนใหกระทําโดยเปดเผย เวนแตเม่ือที่ประชุมมีมติใหลงคะแนนลับ วิธีลงคะแนน
โดยเปดเผยหรือโดยลับ ใหประธานเปนผูกําหนดตามความเห็นชอบของที่ประชุม 
 ขอ 30 เม่ือไดคะแนนเสียงเสร็จแลว ใหประธานประกาศมติตอที่ประชุมทันที ถาเรื่องใดมีกฎหมาย ขอบังคับ 
หรือระเบียบเฉพาะเรื่องน้ัน กําหนดไววามติจะตองประกอบดวยคะแนนเสียงถึงจํานวนใด ก็ใหประกาศดวยวาคะแนน
เสียงขางมากถึงจํานวนที่กําหนดไวน้ันหรือไม 
 ขอ 31 ในการนับคะแนนเสียงครั้งใด ถากรรมการรองขอ หรือที่ประชุมมีมติใหมีการนับคะแนนเสียงใหม ก็ให
มีการนับคะแนนเสียงใหมไดอีกหน่ึงครั้ง 
 ขอ 32 มติใดไมมีผูคัดคานใหประธานถามที่ประชุมวามีผูเห็นเปนอยางอื่นหรือไม เม่ือไมมีผูเห็นเปนอยางอื่นให
ถือวาท่ีประชุมเห็นชอบดวยกับมติน้ัน 
 ขอ 33 เรื่องที่สภามหาวิทยาลัยมีมติในที่ประชุมแลว ใหเลขานุการโดยความเห็นชอบของที่ประชุมแจงให 
ผูเกี่ยวของทราบภายในเจ็ดวันนับแตวันประชุม โดยมิตองรอการรับรองรายงานการประชุม ยกเวนเรื่องที่มีมติโดยมี 
เงื่อนไขของเวลาสําหรับขอปฏิบัติ 
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หมวด 4 

บทเบ็ดเตล็ด 
-------------------------------- 

 ขอ 34 ในการรับรองรายงานการประชุม และการอนุมัติใหปริญญา ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง 
ประกาศนียบัตรบัณฑิต อนุปริญญา และประกาศนียบัตร ตามมาตรา 18(4) แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
พ.ศ.2547 นายกสภามหาวิทยาลัยอาจเรียกประชุมสภามหาวิทยาลัย และใหกรรมการออกเสียงลงมติโดยกรรมการไม
ตองมาประชุมพรอมกันตามวัน เวลา และสถานที่ท่ีกําหนดก็ได แตตองแจงผลการประชุมน้ันใหสภามหาวิทยาลัยทราบ
ในการประชุมครั้งตอไป 
 ขอ 35 ในกรณีท่ีมีเหตุผลความจําเปนเฉพาะการประชุมพิจารณาเรื่องใด สภามหาวิทยาลัยอาจมีมติใหงดใช 
ขอบังคับน้ีขอหน่ึงขอใดในการประชุมพิจารณาเรื่องน้ันก็ได 
 ขอ 36 การประชุมคณะกรรมการใด ๆ ของมหาวิทยาลัยใหใชระเบียบน้ีโดยอนุโลม 
 

ประกาศ  ณ  วันท่ี  26  กรกฎาคม  พ.ศ.2547 
 
 
 

(รองศาสตราจารยพรชัย  มาตังคสมบัติ) 
              นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา 
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