ข้ อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
ว่าด้ วย การประชุมสภามหาวิทยาลัย
พ.ศ.๒๕๔๗
_______________
โดยที่ เ ป็ นการสมควรออกข้ อบัง คับว่า ด้ วยการประชุม สภามหาวิ ทยาลัย อาศัยอ านาจตามความ
ในมาตรา ๑๘ (๒) และมาตรา ๑๙ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิ ทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.๒๕๔๗ สภามหาวิทยาลัย
ราชภัฏสวนดุสิต จึงออกข้ อบังคับไว้ ดังต่อไปนี ้
ข้ อ ๑ ข้ อ บัง คับ นี เ้ รี ย กว่ า “ข้ อบัง คับ มหาวิ ท ยาลัย ราชภัฏ สวนดุสิ ต ว่ า ด้ ว ย การประชุ ม สภา
มหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๗”
ข้ อ ๒ ข้ อบังคับนี ้ให้ ใช้ บงั คับตังแต่
้ วนั ถัดจากวันประกาศเป็ นต้ นไป
ข้ อ ๓ ในข้ อบังคับนี ้
“มหาวิทยาลัย” หมายถึง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
“สภามหาวิทยาลัย” หมายถึง สภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
“นายกสภามหาวิทยาลัย” หมายถึง นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
“กรรมการสภามหาวิทยาลัย” หมายถึง กรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
“เลขานุการสภามหาวิทยาลัย” หมายถึง เลขานุการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
หมวด ๑
อานาจหน้ าที่ของนายก อุปนายก และเลขานุการสภามหาวิทยาลัย
_______________
ข้ อ ๔ นายกสภามหาวิทยาลัย มีอานาจหน้ าที่ ดังต่อไปนี ้
(๑) เป็ นประธานในการประชุมสภามหาวิทยาลัย
(๒) ควบคุมและดาเนินการประชุมสภามหาวิทยาลัย
(๓) งดการประชุมปกติ หรื อเรี ยกประชุมเป็ นพิเศษ เมื่อมีเหตุอนั ควร
(๔) อื่นๆ ตามที่กาหนดไว้ ในข้ อบังคับนี ้

ข้ อ ๕ อุปนายกสภามหาวิทยาลัย มีหน้ าที่ช่วยนายกสภามหาวิทยาลัยดาเนินการประชุม หรื อปฏิบตั ิ
อื่นใดตามที่นายกสภามหาวิทยาลัยมอบหมาย
ถ้ านายกสภามหาวิ ท ยาลัย ไม่ ม าประชุ ม หรื อ ไม่ อ ยู่ใ นที่ ป ระชุ ม ให้ อุป นายกสภามหาวิ ท ยาลัย
ทาหน้ าที่เป็ นประธานแทน
ข้ อ ๖ เลขานุการสภามหาวิทยาลัย มีอานาจหน้ าที่ ดังต่อไปนี ้
(๑) นัดประชุมสภามหาวิทยาลัย ตามมติสภามหาวิทยาลัย หรื อคาสัง่ ของนายกสภามหาวิทยาลัย
(๒) จัดทารายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย
(๓) แจ้ งมติสภามหาวิทยาลัยไปยังผู้ที่เกี่ยวข้ อง
(๔) รับผิดชอบสรรพเอกสารของการประชุมสภามหาวิทยาลัย
(๕) ปฏิบตั กิ ารอื่นใดตามที่นายกสภามหาวิทยาลัยหรื อสภามหาวิทยาลัยมอบหมาย
(๖) อื่นๆ ตามที่กาหนดไว้ ในข้ อบังคับนี ้
หมวด ๒
การประชุม
_______________
ข้ อ ๗ การประชุมให้ เป็ นไปตามที่สภามหาวิทยาลัยกาหนด
ในกรณีที่มีความจาเป็ นเร่ งด่วน ถ้ านายกสภามหาวิทยาลัยเห็นสมควรเรี ยกประชุมเป็ นพิเศษให้ เรี ยก
ประชุมได้
ข้ อ ๘ ถ้ ากรรมการสภามหาวิทยาลัย ไม่น้อยกว่า หนึ่งในสี่ของจานวนกรรมการสภามหาวิทยาลัย
ทัง้ หมดร้ องขอให้ ประชุม สภามหาวิทยาลัย เพื่ อพิจารณาเรื่ องใดเรื่ องหนึ่ง ให้ นายกสภามหาวิทยาลัยเรี ยก
ประชุมสภามหาวิทยาลัยภายในเจ็ดวัน
ข้ อ ๙ การเรี ยกประชุมต้ องทาเป็ นหนังสือ พร้ อมระเบียบวาระการประชุมและส่งเอกสารที่เกี่ยวข้ อง
การเรี ยกประชุมต้ องกาหนดล่วงหน้ าไม่น้อยกว่าเจ็ด วัน เว้ นแต่มีความจาเป็ นเร่งด่วน นายกสภามหาวิทยาลัย
อาจเรี ยกประชุมเร็วกว่านัน้ โดยไม่ต้องทาเป็ นหนังสือก็ได้
ข้ อ ๑๐ ในการประชุมต้ องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจานวนกรรมการทัง้ หมด จึง
จะเป็ นองค์ประชุม
ข้ อ ๑๑ เมื่อไม่มีผ้ ปู ฏิบตั ิหน้ าที่ประธาน ให้ ที่ประชุมเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยคนหนึ่งเป็ น
ประธาน

ข้ อ ๑๒ เรื่ องที่จะนาเสนอเข้ าสู่วาระการประชุม ต้ องเสนอล่วงหน้ า ก่อนวันประชุมอย่างน้ อยสิบวัน
และให้ เลขานุการสภามหาวิทยาลัยโดยความเห็นชอบของนายกสภามหาวิทยาลัย จัดเข้ าวาระการประชุม
ผู้มีสิทธิเสนอเรื่ องเข้ าสูร่ ะเบียบวาระการประชุม ได้ แก่
(๑) นายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัย
(๒) คณะ สถาบัน ศูนย์ ส่วนราชการหรื อหน่วยงานที่เรี ยกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ
ในกรณี เร่ งด่วน ประธานที่ประชุม กรรมการสภามหาวิทยาลัย หรื อ เลขานุการสภามหาวิทยาลัย อาจ
นาเรื่ องเสนอที่ประชุมในวันประชุมก็ได้
ข้ อ ๑๓ ระเบียบวาระการประชุม ให้ เป็ นไปตามที่ เลขานุการสภามหาวิท ยาลัยกาหนด โดยความ
เห็นชอบของนายกสภามหาวิทยาลัย
ข้ อ ๑๔ ให้ มีการลงลายมือชื่อผู้เข้ าร่วมประชุมทุกคน
ข้ อ ๑๕ ในการประชุม ให้ เฉพาะเรื่ องที่มีอยู่ในระเบียบวาระการประชุมและต้ องพิจารณาตามลาดับ
ระเบียบวาระการประชุมที่จดั ไว้ เว้ นแต่ที่ประชุมจะได้ มีมติเป็ นอย่างอื่น
ข้ อ ๑๖ ในการประชุม ถ้ ากรรมการสภามหาวิทยาลัย ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจานวนกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยที่มาประชุมมีมติให้ ประชุมลับก็ให้ ประชุมลับ
ในการประชุมหรื อการประชุมลับผู้ที่อยู่ในที่ประชุม หรื อ ณ ที่ใดในระยะที่อาจฟั งการประชุมได้ ได้ แก่
กรรมการสภามหาวิทยาลัย และผู้ได้ รับอนุญาตจากประธานเท่านัน้
ข้ อ ๑๗ กรรมการสภามหาวิทยาลัยจะอยู่ในการประชุมขณะมีการอภิ ปรายและลงมติในเรื่ องที่ ตนมี
ส่วนได้ เสียมิได้ เว้ นแต่ที่ประชุมจะมีมติอนุญาตให้ อยูใ่ นที่ประชุมเพื่อชี ้แจงข้ อเท็จจริง
ข้ อ ๑๘ ประธานมีอานาจปรึกษาที่ประชุม ในปั ญหาใดๆ สัง่ พักการประชุม เลื่อนการประชุม หรื อเลิก
การประชุมได้
ข้ อ ๑๙ กรรมการสภามหาวิทยาลัยมีสิทธิขอแก้ ไขเพิ่มเติมรายงานการประชุมให้ ตรงตามที่ได้ กล่าวไว้
ในการประชุมได้ การจะให้ แก้ ไขได้ หรื อไม่นนั ้ สุดแล้ วแต่มติของที่ประชุมจะพิจารณาวินิจฉัยชี ้ขาด
ข้ อ ๒๐ เมื่อสภามหาวิทยาลัยมีมติรับรองรายงานการประชุมครัง้ ใดแล้ ว ให้ ประธานลงลายมือชื่อไว้
เป็ นหลักฐาน
รายงานการประชุมที่ยงั มิได้ รับรอง เพราะเหตุที่ การดารงตาแหน่งของประธานสิ ้นสุดลง ให้ เลขานุการ
สภามหาวิทยาลัยบันทึกเหตุนนไว้
ั ้ และเป็ นผู้รับรองความถูกต้ องของรายงานการประชุมนัน้

ข้ อ ๒๑ สภามหาวิทยาลัยอาจมี มติให้ จ ดรายงานการประชุม ลับครั ง้ ใด ทัง้ หมด หรื อแต่บางส่วน
ก็ได้ แต่ให้ มีบนั ทึกพฤติการณ์ไว้
ข้ อ ๒๒ การเปิ ดเผยรายงานการประชุมลับ ให้ เป็ นไปตามมติของสภามหาวิทยาลัย
ข้ อ ๒๓ สภามหาวิทยาลัยอาจมีมติห้ามโฆษณาข้ อความอันเกี่ ยวกับความปลอดภัย หรื อประโยชน์
สาคัญของมหาวิทยาลัยที่ได้ กล่าวหรื อปรากฏในรายงานการประชุมก็ได้
ข้ อ ๒๔ ให้ เลขานุการสภามหาวิทยาลัยจัดพิมพ์รายงานการประชุม เว้ นแต่รายงานการประชุมที่สภา
มหาวิทยาลัยมีมติมใิ ห้ เปิ ดเผยและข้ อความที่ห้ามโฆษณา
หมวด ๓
การลงมติ
_______________
ข้ อ ๒๕ การลงมติ ให้ ถือเสียงข้ างมาก เว้ นแต่จะมีข้อบังคับบัญญัติเป็ นอย่างอื่น
กรรมการคนหนึง่ ให้ มีเสียงหนึง่ ในการลงคะแนน ถ้ าในการลงมตินนมี
ั ้ คะแนนเสียงเท่ากันให้ ประธาน
ในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ ้นอีกเสียงหนึง่ เป็ นเสียงชี ้ขาด
ข้ อ ๒๖ กรรมการที่อยูใ่ นที่ประชุมเท่านันที
้ ่มีสิทธิออกเสียง
ข้ อ ๒๗ การออกเสียงลงคะแนนให้ กระทาโดยเปิ ดเผย เว้ นแต่ที่ประชุมมีมติให้ ลงคะแนนลับ
วิธีลงคะแนนโดยเปิ ดเผยหรื อโดยลับ ให้ ประธานเป็ นผู้กาหนดตามความเห็นชอบของที่ประชุม
ข้ อ ๒๘ เมื่อนับคะแนนเสียงเสร็ จแล้ ว ให้ ประธานประกาศมติตอ่ ที่ประชุมทันที ถ้ าเรื่ องใดมีกฎหมาย
ข้ อบังคับ หรื อระเบียบเฉพาะเรื่ องนัน้ กาหนดไว้ ว่ามติจะต้ องประกอบด้ วยคะแนนเสียงถึงจานวนเท่าใด ก็ใ ห้
ประกาศด้ วยว่าคะแนนเสียงข้ างมากถึงจานวนที่กาหนดไว้ นนหรื
ั ้ อไม่
ข้ อ ๒๙ ในการนับคะแนนเสียงครัง้ ใด ถ้ ากรรมการร้ องขอ หรื อ ที่ประชุมมีมติให้ มีการนับคะแนนเสียง
ใหม่ ก็ให้ มีการนับคะแนนเสียงใหม่ได้ อีกหนึง่ ครัง้
ข้ อ ๓๐ มติใดไม่มีผ้ คู ดั ค้ านให้ ประธานถามที่ประชุมว่า มีผ้ เู ห็นเป็ นอย่างอื่นหรื อไม่ เมื่อไม่มีผ้ เู ห็นเป็ น
อย่างอื่นให้ ถือว่าที่ประชุมเห็นชอบด้ วยกับมตินนั ้

ข้ อ ๓๑ เรื่ องที่สภามหาวิทยาลัยมีมติในการประชุมแล้ ว ให้ เลขานุการโดยความเห็นชอบของที่ประชุม
แจ้ งให้ ผ้ เู กี่ยวข้ องทราบภายในเจ็ดวันนับแต่วนั ประชุม โดยมิต้องรอการรับรองรายงานการประชุม ยกเว้ นเรื่ อง
ที่มีมติโดยมีเงื่อนเวลาของเวลาสาหรับข้ อปฏิบตั ิ
หมวด ๔
บทเบ็ดเตล็ด
_______________
ข้ อ ๓๒ การอนุมตั ิให้ ปริ ญญา ประกาศนียบัตร บัณฑิตชัน้ สูง ประกาศนียบัตรบัณฑิต อนุปริ ญญา
และประกาศนี ย บัต ร ตามมาตรา ๑๘ (๔) แห่ ง พระราชบัญ ญั ติ ม หาวิ ท ยาลัย ราชภั ฏ พ.ศ. ๒๕๔๗
ที่ ม หาวิ ท ยาลัย ให้ ค วามเห็ น ชอบและสภามหาวิ ท ยาลัย อาจขอมติโ ดยท าเป็ นหนัง สื อ เวี ย นให้ ก รรมการ
สภามหาวิทยาลัย พิจ ารณา โดยมิ ต้องจัดให้ มี การประชุม และให้ เลขานุการสภามหาวิทยาลัยรายงานให้
สภามหาวิทยาลัยรับทราบในการประชุมครัง้ ต่อไป
ในการรั บ รองรายงานการประชุม หรื อ การขออนุมัติเ รื่ อ งใดเรื่ อ งหนึ่ง ที่ อ ยู่ใ นอ านาจหน้ า ที่ ข อง
สภามหาวิทยาลัยให้ กระทาได้ เช่นเดียวกับวรรคหนึง่ โดยความเห็นชอบของนายกสภามหาวิทยาลัย
ข้ อ ๓๓ ในกรณีที่มีเหตุผลความจาเป็ นเฉพาะการประชุมพิจารณาเรื่ องใด สภามหาวิทยาลัยอาจมีมติ
ให้ งดใช้ ข้อบังคับนี ้ข้ อหนึง่ ข้ อใดในการประชุมพิจารณาเรื่ องนันก็
้ ได้
การงดใช้ ข้อบังคับข้ อหนึ่งข้ อใดตามวรรคหนึ่ง ต้ องเป็ นไปตามมติสองในสามของจานวนกรรมการ
ที่เข้ าร่วมประชุม
ข้ อ ๓๔ ให้ น ายกสภามหาวิ ท ยาลัย เป็ นผู้รั ก ษาการตามข้ อ บัง คับ นี ้ และมี อ านาจ ออกระเบี ย บ
ประกาศ หรื อคาสัง่ เพื่อประโยชน์ในการปฏิบตั ติ ามข้ อบังคับนี ้
ในกรณี ที่มี ปัญหาเกี่ ยวกับการปฏิบตั ิตามข้ อบังคับนี ้ ให้ นายกสภามหาวิทยาลัย มีอานาจตีความ
และวินิจฉัย
ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๔๗

(ดร.คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช)
นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต

