
ข้อบงัคบัมหาวิทยาลยัราชภฏัสวนดสุิต 
วา่ด้วย การประชมุสภามหาวิทยาลยั 

พ.ศ.๒๕๔๗ 
_______________ 

 

 โดยท่ีเป็นการสมควรออกข้อบังคับว่าด้วยการประชุมสภามหาวิทยาลัย อาศัยอ านาจตามความ       
ในมาตรา ๑๘ (๒) และมาตรา ๑๙ แห่งพระราชบญัญัติมหาวิทยาลยัราชภัฏ พ.ศ.๒๕๔๗ สภามหาวิทยาลยั
ราชภฏัสวนดสุิต จงึออกข้อบงัคบัไว้ ดงัตอ่ไปนี ้
 

 ข้อ ๑ ข้อบังคับนีเ้ รียกว่า “ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ว่าด้วย  การประชุมสภา
มหาวิทยาลยั พ.ศ. ๒๕๔๗” 
 

 ข้อ ๒ ข้อบงัคบันีใ้ห้ใช้บงัคบัตัง้แตว่นัถดัจากวนัประกาศเป็นต้นไป 
 

 ข้อ ๓ ในข้อบงัคบันี ้
 “มหาวิทยาลยั” หมายถึง มหาวิทยาลยัราชภฏัสวนดสุิต 
 “สภามหาวิทยาลยั” หมายถึง สภามหาวิทยาลยัราชภฏัสวนดสุิต 
 “นายกสภามหาวิทยาลยั” หมายถึง นายกสภามหาวิทยาลยัราชภฏัสวนดสุิต 
 “กรรมการสภามหาวิทยาลยั” หมายถึง กรรมการสภามหาวิทยาลยัราชภฏัสวนดสุิต 
 “เลขานกุารสภามหาวิทยาลยั” หมายถึง เลขานกุารสภามหาวิทยาลยัราชภฏัสวนดสุิต 

 
หมวด ๑ 

อ านาจหน้าท่ีของนายก อปุนายก และเลขานกุารสภามหาวิทยาลยั 
_______________ 

 

 ข้อ ๔ นายกสภามหาวิทยาลยั มีอ านาจหน้าท่ี  ดงัตอ่ไปนี ้
(๑) เป็นประธานในการประชมุสภามหาวิทยาลยั 
(๒) ควบคมุและด าเนินการประชมุสภามหาวิทยาลยั 
(๓) งดการประชมุปกต ิหรือเรียกประชมุเป็นพิเศษ เม่ือมีเหตอุนัควร 
(๔) อ่ืนๆ ตามท่ีก าหนดไว้ในข้อบงัคบันี ้



ข้อ ๕ อปุนายกสภามหาวิทยาลยั มีหน้าท่ีช่วยนายกสภามหาวิทยาลยัด าเนินการประชมุหรือปฏิบตัิ
อ่ืนใดตามท่ีนายกสภามหาวิทยาลยัมอบหมาย 
 ถ้านายกสภามหาวิทยาลัยไม่มาประชุมหรือไม่อยู่ในท่ีประชุม ให้อุปนายกสภามหาวิทยาลัย               
ท าหน้าท่ีเป็นประธานแทน 
 

 ข้อ ๖ เลขานกุารสภามหาวิทยาลยั มีอ านาจหน้าท่ี  ดงัตอ่ไปนี ้
 (๑)    นดัประชมุสภามหาวิทยาลยั ตามมตสิภามหาวิทยาลยั หรือค าสัง่ของนายกสภามหาวิทยาลยั 
 (๒)    จดัท ารายงานการประชมุสภามหาวิทยาลยั 
 (๓)    แจ้งมตสิภามหาวิทยาลยัไปยงัผู้ ท่ีเก่ียวข้อง 
 (๔)    รับผิดชอบสรรพเอกสารของการประชมุสภามหาวิทยาลยั 
 (๕)    ปฏิบตักิารอ่ืนใดตามท่ีนายกสภามหาวิทยาลยัหรือสภามหาวิทยาลยัมอบหมาย 
 (๖)    อ่ืนๆ ตามท่ีก าหนดไว้ในข้อบงัคบันี ้
 

หมวด ๒ 
การประชมุ 

_______________ 
 

 ข้อ ๗ การประชมุให้เป็นไปตามท่ีสภามหาวิทยาลยัก าหนด  
 ในกรณีท่ีมีความจ าเป็นเร่งด่วน ถ้านายกสภามหาวิทยาลัยเห็นสมควรเรียกประชุมเป็นพิเศษให้เรียก
ประชมุได้ 
 

 ข้อ ๘ ถ้ากรรมการสภามหาวิทยาลัยไม่น้อยกว่าหนึ่งในส่ีของจ านวนกรรมการสภามหาวิทยาลัย
ทัง้หมดร้องขอให้ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาเร่ืองใดเร่ืองหนึ่ง ให้นายกสภามหาวิทยาลัยเรียก
ประชมุสภามหาวิทยาลยัภายในเจ็ดวนั 
 

ข้อ ๙ การเรียกประชุมต้องท าเป็นหนังสือ พร้อมระเบียบวาระการประชมุและส่งเอกสารท่ีเก่ียวข้อง 
การเรียกประชมุต้องก าหนดล่วงหน้าไม่น้อยกว่าเจ็ดวนั เว้นแตมี่ความจ าเป็นเร่งดว่น นายกสภามหาวิทยาลยั
อาจเรียกประชมุเร็วกวา่นัน้ โดยไมต้่องท าเป็นหนงัสือก็ได้ 

 

 ข้อ ๑๐ ในการประชุมต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนกรรมการทัง้หมด จึง  
จะเป็นองค์ประชมุ 
 

  ข้อ ๑๑  เม่ือไม่มีผู้ปฏิบตัิหน้าท่ีประธาน   ให้ท่ีประชุมเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลยัคนหนึ่งเป็น
ประธาน 



 

 ข้อ ๑๒  เร่ืองท่ีจะน าเสนอเข้าสู่วาระการประชุมต้องเสนอล่วงหน้า ก่อนวนัประชุมอย่างน้อยสิบวัน 
และให้เลขานกุารสภามหาวิทยาลยัโดยความเห็นชอบของนายกสภามหาวิทยาลยั จดัเข้าวาระการประชมุ  

ผู้ มีสิทธิเสนอเร่ืองเข้าสูร่ะเบียบวาระการประชมุ ได้แก่ 
(๑) นายกสภามหาวิทยาลยัและกรรมการสภามหาวิทยาลยั 
(๒) คณะ สถาบนั ศนูย์ สว่นราชการหรือหนว่ยงานท่ีเรียกช่ืออย่างอ่ืนท่ีมีฐานะเทียบเทา่คณะ 
ในกรณีเร่งด่วน ประธานท่ีประชุม กรรมการสภามหาวิทยาลัย หรือเลขานุการสภามหาวิทยาลัยอาจ    

น าเร่ืองเสนอท่ีประชมุในวนัประชมุก็ได้ 
 

ข้อ ๑๓ ระเบียบวาระการประชุมให้เป็นไปตามท่ีเลขานุการสภามหาวิทยาลัยก าหนด โดยความ
เห็นชอบของนายกสภามหาวิทยาลยั 

            
 ข้อ ๑๔  ให้มีการลงลายมือช่ือผู้ เข้าร่วมประชมุทกุคน 
 

 ข้อ ๑๕  ในการประชมุ ให้เฉพาะเร่ืองท่ีมีอยู่ในระเบียบวาระการประชุมและต้องพิจารณาตามล าดบั
ระเบียบวาระการประชมุท่ีจดัไว้ เว้นแตท่ี่ประชมุจะได้มีมตเิป็นอยา่งอ่ืน 
 

 ข้อ ๑๖  ในการประชุม ถ้ากรรมการสภามหาวิทยาลัยไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนกรรมการสภา
มหาวิทยาลยัท่ีมาประชมุมีมตใิห้ประชมุลบัก็ให้ประชมุลบั 
 ในการประชุมหรือการประชมุลบัผู้ ท่ีอยู่ในท่ีประชมุ หรือ ณ ท่ีใดในระยะท่ีอาจฟังการประชมุได้ ได้แก่ 
กรรมการสภามหาวิทยาลยั และผู้ได้รับอนญุาตจากประธานเทา่นัน้ 
 

 ข้อ ๑๗  กรรมการสภามหาวิทยาลยัจะอยู่ในการประชุมขณะมีการอภิปรายและลงมติในเร่ืองท่ีตนมี
สว่นได้เสียมไิด้ เว้นแตท่ี่ประชมุจะมีมตอินญุาตให้อยูใ่นท่ีประชมุเพ่ือชีแ้จงข้อเท็จจริง 
 

 ข้อ ๑๘  ประธานมีอ านาจปรึกษาท่ีประชมุในปัญหาใดๆ สัง่พกัการประชมุ เล่ือนการประชมุ  หรือเลิก
การประชมุได้ 
  

 ข้อ ๑๙  กรรมการสภามหาวิทยาลยัมีสิทธิขอแก้ไขเพิ่มเติมรายงานการประชมุให้ตรงตามท่ีได้กล่าวไว้ 
ในการประชมุได้  การจะให้แก้ไขได้หรือไมน่ัน้ สดุแล้วแตม่ตขิองท่ีประชมุจะพิจารณาวินิจฉยัชีข้าด 
 

 ข้อ ๒๐  เม่ือสภามหาวิทยาลยัมีมติรับรองรายงานการประชมุครัง้ใดแล้ว ให้ประธานลงลายมือช่ือไว้
เป็นหลกัฐาน 
 รายงานการประชมุท่ียงัมิได้รับรอง เพราะเหตท่ีุการด ารงต าแหน่งของประธานสิน้สดุลง ให้เลขานกุาร
สภามหาวิทยาลยับนัทกึเหตนุัน้ไว้และเป็นผู้ รับรองความถกูต้องของรายงานการประชมุนัน้ 
 



ข้อ ๒๑  สภามหาวิทยาลัยอาจมีมติให้จดรายงานการประชุมลับครัง้ใด ทัง้หมด หรือแต่บางส่วน         
ก็ได้ แตใ่ห้มีบนัทกึพฤตกิารณ์ไว้  

 

ข้อ ๒๒  การเปิดเผยรายงานการประชมุลบั ให้เป็นไปตามมตขิองสภามหาวิทยาลยั 
 

ข้อ ๒๓  สภามหาวิทยาลัยอาจมีมติห้ามโฆษณาข้อความอนัเก่ียวกับความปลอดภัยหรือประโยชน์
ส าคญัของมหาวิทยาลยัท่ีได้กลา่วหรือปรากฏในรายงานการประชมุก็ได้ 

 

ข้อ ๒๔  ให้เลขานกุารสภามหาวิทยาลยัจดัพิมพ์รายงานการประชมุ เว้นแต่รายงานการประชมุท่ีสภา
มหาวิทยาลยัมีมตมิใิห้เปิดเผยและข้อความท่ีห้ามโฆษณา 

 
หมวด ๓ 
การลงมติ 

_______________ 
 

 ข้อ ๒๕  การลงมต ิให้ถือเสียงข้างมาก เว้นแตจ่ะมีข้อบงัคบับญัญตัิเป็นอยา่งอ่ืน  
กรรมการคนหนึง่ให้มีเสียงหนึง่ในการลงคะแนน ถ้าในการลงมตินัน้มีคะแนนเสียงเท่ากนัให้ประธาน

ในท่ีประชมุออกเสียงเพิ่มขึน้อีกเสียงหนึง่เป็นเสียงชีข้าด  
 

 ข้อ ๒๖  กรรมการท่ีอยูใ่นท่ีประชมุเทา่นัน้ท่ีมีสิทธิออกเสียง 
 

 ข้อ ๒๗  การออกเสียงลงคะแนนให้กระท าโดยเปิดเผย เว้นแตท่ี่ประชมุมีมตใิห้ลงคะแนนลบั 
 วิธีลงคะแนนโดยเปิดเผยหรือโดยลบั ให้ประธานเป็นผู้ก าหนดตามความเห็นชอบของท่ีประชมุ 
 

 ข้อ ๒๘  เม่ือนบัคะแนนเสียงเสร็จแล้ว ให้ประธานประกาศมติตอ่ท่ีประชุมทนัที ถ้าเร่ืองใดมีกฎหมาย
ข้อบงัคบั หรือระเบียบเฉพาะเร่ืองนัน้ ก าหนดไว้ว่ามติจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงถึงจ านวนเท่าใด ก็ให้
ประกาศด้วยวา่คะแนนเสียงข้างมากถึงจ านวนท่ีก าหนดไว้นัน้หรือไม่ 
 

 ข้อ ๒๙ ในการนบัคะแนนเสียงครัง้ใด ถ้ากรรมการร้องขอ หรือท่ีประชมุมีมติให้มีการนบัคะแนนเสียง
ใหม ่ก็ให้มีการนบัคะแนนเสียงใหม่ได้อีกหนึง่ครัง้ 
 

 ข้อ ๓๐ มติใดไม่มีผู้คดัค้านให้ประธานถามท่ีประชมุว่ามีผู้ เห็นเป็นอย่างอ่ืนหรือไม่ เม่ือไม่มีผู้ เห็นเป็น
อยา่งอ่ืนให้ถือวา่ท่ีประชมุเห็นชอบด้วยกบัมตินัน้ 
 



 ข้อ ๓๑  เร่ืองท่ีสภามหาวิทยาลยัมีมตใินการประชมุแล้ว ให้เลขานกุารโดยความเห็นชอบของท่ีประชมุ
แจ้งให้ผู้ เก่ียวข้องทราบภายในเจ็ดวนันบัแตว่นัประชมุ  โดยมิต้องรอการรับรองรายงานการประชมุ ยกเว้นเร่ือง
ท่ีมีมตโิดยมีเง่ือนเวลาของเวลาส าหรับข้อปฏิบตั ิ
 

หมวด ๔ 
บทเบ็ดเตล็ด 

_______________ 
 

 ข้อ ๓๒  การอนุมตัิให้ปริญญา ประกาศนียบตัร บณัฑิตชัน้สูง ประกาศนียบตัรบณัฑิต อนุปริญญา  
และประกาศนียบัตร ตามมาตรา ๑๘ (๔) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ  พ.ศ. ๒๕๔๗                   
ท่ีมหาวิทยาลัยให้ความเห็นชอบและสภามหาวิทยาลัยอาจขอมติโดยท าเป็นหนังสือเวียนให้กรรมการ         
สภามหาวิทยาลัยพิจารณา โดยมิต้องจัดให้มีการประชุม และให้เลขานุการสภามหาวิทยาลัยรายงานให้      
สภามหาวิทยาลยัรับทราบในการประชมุครัง้ตอ่ไป 
 ในการรับรองรายงานการประชุม หรือการขออนุมัติเร่ืองใดเร่ืองหนึ่ง ท่ีอยู่ในอ านาจหน้าท่ีของ         
สภามหาวิทยาลยัให้กระท าได้เชน่เดียวกบัวรรคหนึง่ โดยความเห็นชอบของนายกสภามหาวิทยาลยั 
 

 ข้อ ๓๓  ในกรณีท่ีมีเหตผุลความจ าเป็นเฉพาะการประชมุพิจารณาเร่ืองใด  สภามหาวิทยาลยัอาจมีมติ
ให้งดใช้ข้อบงัคบันีข้้อหนึง่ข้อใดในการประชมุพิจารณาเร่ืองนัน้ก็ได้ 
 การงดใช้ข้อบงัคบัข้อหนึ่งข้อใดตามวรรคหนึ่ง ต้องเป็นไปตามมติสองในสามของจ านวนกรรมการ      
ท่ีเข้าร่วมประชมุ 
 

ข้อ ๓๔ ให้นายกสภามหาวิทยาลัยเป็นผู้ รักษาการตามข้อบังคับนี ้และมีอ านาจ ออกระเบียบ  
ประกาศ หรือค าสัง่ เพ่ือประโยชน์ในการปฏิบตัติามข้อบงัคบันี ้

ในกรณีท่ีมีปัญหาเก่ียวกับการปฏิบตัิตามข้อบงัคบันี ้ให้นายกสภามหาวิทยาลัย   มีอ านาจตีความ         
และวินิจฉยั 
 

  ประกาศ  ณ  วนัท่ี ๒๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๔๗ 

     

                 (ดร.คณุหญิงกลัยา  โสภณพนิช) 
            นายกสภามหาวิทยาลยัราชภฏัสวนดสุิต 

 


