
 
 
 

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ 
ว่าด้วย การประชุมสภามหาวิทยาลยั 

พ.ศ.๒๕๔๗ 
…………………… 

 
 โดยที่เป็นการสมควรออกข้อบังคับว่าด้วยการประชุมสภามหาวิทยาลัย  

 อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๑๘(๒) และมาตรา ๑๙ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ             
พ.ศ.๒๕๔๗  สภามหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ จึงออกข้อบังคับไว้ ดังต่อไปนี้  
 

 ข้อ ๑ ข้อบังคับนี้เรียกว่า“ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ว่าด้วย การประชุมสภา
มหาวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๔๗”  
 

 ข้อ ๒ ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป  
 

 ข้อ ๓ ในข้อบังคับนี้  
 “มหาวิทยาลัย”  หมายถึง  มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ 
 “สภามหาวิทยาลัย”  หมายถึง  สภามหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ 
 “นายกสภา”  หมายถึง  นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ 
 “อุปนายก”  หมายถึง  อุปนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ 
 “กรรมการ”  หมายถึง  กรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ 
 “เลขานุการ”  หมายถึง  เลขานุการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ 
 

 ข้อ ๔ ให้นายกสภามหาวิทยาลัยเป็นผู้รักษาการตามข้อบังคับนี้และมีอ านาจออกระเบียบ ค าสั่งและประกาศ
เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติตามข้อบังคับนี้  
 ในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามข้อบงัคับนี้ ให้นายกสภามหาวิทยาลัยมีอ านาจตีความและวินิจฉัย  
 
 

หมวด ๑ 
อ านาจหน้าท่ีของนายก อุปนายกและเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 

 
 ข้อ ๕ นายกสภามหาวิทยาลัย  มีอ านาจหน้าที่  ดังต่อไปนี้  
 (๑)  เป็นประธานในการประชุมสภามหาวิทยาลัย 
 (๒)  ควบคุมและด าเนินการประชุมสภามหาวิทยาลัย  
 (๓)  งดการประชุมปกติหรือเรียกประชุมเป็นพิเศษ เมื่อมีเหตุอันควร  
 (๔)  อ านาจหน้าที่อื่นตามที่เห็นสมควร  
 



-๒- 
 

 ข้อ  ๖ อุปนายกสภามหาวิทยาลัย มีหน้าที่ช่วยนายกสภามหาวิทยาลัยด าเนินการประชุมหรือปฏิบัติ                    
อื่นใดตามที่นายกสภามหาวิทยาลัยมอบหมาย  
 ถ้านายกสภามหาวิทยาลัยไม่มาประชุมหรือไม่อยู่ในที่ประชุม ให้อุปนายกสภามหาวิทยาลัยท าหน้าที่
เป็นประธานแทน  
 

 ข้อ  ๗  เลขานุการสภามหาวิทยาลัย มีอ านาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้  
 (๑) นัดประชุมสภามหาวิทยาลัย ตามมติสภามหาวิทยาลัยหรือค าสั่งของนายกสภามหาวิทยาลัย  
 (๒) จัดท ารายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย  
 (๓) แจ้งมติสภามหาวิทยาลัยไปยังผู้ที่เกี่ยวข้อง 
 (๔) รับผิดชอบเอกสารการประชุมสภามหาวิทยาลัย  
 (๕) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่นายกสภามหาวิทยาลัยหรือสภามหาวิทยาลัยมอบหมาย  
 (๖) อ านาจและหน้าที่อื่นตามที่ก าหนดไว้ในข้อบังคับนี้  
 
 

หมวด  ๒ 
การประชุม 

 
 ข้อ ๘ การประชุมให้มีตามก าหนดที่สภามหาวิทยาลัยได้มีมติไว้ในกรณีมีความจ าเป็นเร่งด่วน ถ้านายก
สภามหาวิทยาลัยเห็นสมควรให้เรียกประชุมเป็นกรณีพิเศษได้  
 

 ข้อ ๙ ถ้ากรรมการตั้งแต่หนึ่งในสี่ของจ านวนกรรมการทั้งหมดร้องขอให้สภามหาวิทยาลัยประชุม 
เพื่อกิจการอย่างใดอย่างหนึ่งและประธานเห็นสมควร ให้เรียกประชุมสภามหาวิทยาลัยภายในเจ็ดวันนับตั้งแต่
วันที่ได้รับค าร้องขอ 

 

 ข้อ ๑๐ การเรียกประชุมต้องท าเป็นหนังสือ พร้อมด้วยระเบียบวาระการประชุมและเอกสารที่ เกี่ยวข้อง  
การเรียกประชุมต้องก าหนดล่วงหน้าไม่น้อยกว่าเจ็ดวัน เว้นแต่มีความจ าเป็นเร่งด่วน ประธานอาจเรียกประชุม            
เร็วกว่าน้ันโดยไม่ต้องท าเป็นหนังสือก็ได้  
 

 ข้อ ๑๑ ในการประชุมต้องมีกรรมการประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนกรรมการทั้งหมดและควรมี
องค์ประกอบของกรรมการทุกส่วนตามมาตรา ๑๖ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ จึงจะ
เป็นองค์ประชุม  

 

 ข้อ ๑๒ เมื่อไม่มีผู้ปฏิบัติหน้าที่ประธาน ให้กรรมการที่มีอายุสูงสุดที่มาประชุมท าหน้าที่เป็นประธาน
ช่ัวคราว  เพื่อให้ที่ประชุมเลือกกรรมการผู้หนึ่งผู้ใดเป็นประธาน ในคราวประชุมนั้น 
 

 ข้อ ๑๓ การจัดวาระการประชุมให้เป็นไปตามที่ประธานหรือเลขานุการแล้วแต่กรณีเป็นผู้ก าหนด  
 
 
 



-๓- 
 

 ข้อ ๑๔ เรื่องที่จะน าเสนอเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุมต้องเสนอเป็นการล่วงหน้าก่อนก าหนดการ
ประชุมอย่างน้อยสิบวัน และให้เลขานุการโดยความเห็นชอบของประธานพิจารณาเรื่องที่น าเสนอเป็นลายลักษณ์
อักษร  
 ผู้มีสิทธิน าเสนอเรื่องเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุม ได้แก่  
  (๑) ประธาน  
  (๒) กรรมการ  
 ในกรณีเร่งด่วน ประธานหรือเลขานุการอาจน าเรื่องเสนอที่ประชุมในวันประชุมก็ได้  
 

 ข้อ ๑๕ การเชิญบุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมเพื่อช้ีแจงหรือให้ข้อมูลประกอบในการพิจารณาในเรื่องใด                    
เรื่องหนึ่ง ให้เลขานุการสภามหาวิทยาลัยเป็นผู้เชิญ โดยความเห็นชอบของนายกสภามหาวิทยาลัยและให้เข้า
ประชุมเฉพาะเรื่องที่เชิญมาช้ีแจงเท่านั้น 

 

ข้อ ๑๖ ให้มีการลงลายมือช่ือกรรมการหรือผู้เข้าประชุมทุกคน  
 

 ข้อ ๑๗ ในการประชุม ให้ที่ประชุมพิจารณาเฉพาะเรื่องที่มีอยู่ในระเบียบวาระการประชุมและต้อง
ด าเนินการพิจารณาตามล าดับระเบียบวาระการประชุมที่จัดไว้ เว้นแต่ที่ประชุมจะได้มีมติเป็นอย่างอื่น 
 

 ข้อ ๑๘ ในการประชุม  ถ้ากรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนกรรมการที่มาประชุมมมีติให้ประชุมลบั
ก็ให้ประชุมลับ  
 ในการประชุมลับผู้ที่อยู่ในที่ประชุม ได้แก่ กรรมการผู้ปฏิบัติหน้าที่ในที่ประชุมและผู้ได้รับอนุญาต      
จากประธานเท่านั้น 
 

 ข้อ ๑๙ กรรมการจะอยู่ในการประชุมขณะมีการอภิปรายและลงมติในเรื่องใดที่ตนมีประโยชน์ ได้เสีย
ไม่ได้ เว้นแต่ที่ประชุมจะมีมติอนุญาตให้อยู่ในที่ประชุมเพื่อช้ีแจงข้อเท็จจริงอันจะท าความกระจ่างในเรื่องนั้น  
 

 ข้อ ๒๐ ประธานมีอ านาจปรึกษาที่ประชุมในปัญหาใดๆ สั่งพักการประชุม เลื่อนการประชุมหรือเลิกการ
ประชุมได้ตามสมควร  
 

 ข้อ ๒๑ กรรมการมีสิทธิขอแก้ไขเพิ่มเติมรายงานการประชุมให้ตรงตามที่ได้กล่าวไว้ในการ ประชุมได้  
การจะให้แก้ไขได้หรือไม่นั้น สุดแล้วแต่มติของที่ประชุมจะพิจารณาวินิจฉัยช้ีขาด  
 

 ข้อ ๒๒ เมื่อสภามหาวิทยาลัยมีมติรับรองรายงานการประชุมครั้งใดแล้ว ให้ประธานลงลายมือช่ือไว้เป็น
หลักฐาน 
 รายงานการประชุมที่ยังมิได้รับรอง เพราะเหตุที่วาระการด ารงต าแหน่งของประธานสิ้นสุดลงตามวาระ   
ให้เลขานุการบันทึกเหตุน้ันไว้ และให้เลขานุการเป็นผู้รับรองความถูกต้องของรายงานการประชุมนั้น  
  

ข้อ ๒๓ สภามหาวิทยาลัย อาจมีมติให้จดรายงานการประชุมลับครั้งใด ทั้งหมดหรือบางส่วนก็ได้ แต่ให้มี
บันทึกพฤติการณ์ไว้  

 

 ข้อ ๒๔ การเปิดเผยรายงานการประชุมลับ ให้เป็นตามมติของสภามหาวิทยาลัย 



-๔- 
 

 ข้อ ๒๕ สภามหาวิทยาลัยอาจมีมติห้ามโฆษณาข้อความอันเกี่ยวกับความปลอดภัยหรือประโยชน์ส าคัญ
ของมหาวิทยาลัยที่ได้กล่าวหรือปรากฏในรายงานการประชุมก็ได้   
 

ข้อ ๒๖ ให้เลขานุการจัดพิมพ์รายงานการประชุม เว้นแต่รายงานการประชุมอันที่ได้มีมติของสภา
มหาวิทยาลัยมิให้เปิดเผยและข้อความที่ห้ามโฆษณา 

 
 

หมวด  ๓ 
การลงมต ิ

 
 ข้อ ๒๗ การลงมติ ให้ถือเสียงข้างมาก เว้นแต่จะมีข้อบังคับบัญญัติเป็นอย่างอื่น  
 กรรมการคนหนึ่งให้มีเสียงหนึ่งในการออกเสียงลงคะแนน ถ้าในการลงมตินั้นมีคะแนนเสียงเท่ากัน                    
ให้ประธานในที่ประชุมวินิจฉัยช้ีขาด 
 

 ข้อ ๒๘ กรรมการที่อยู่ในที่ประชุมเท่านั้นที่มีสิทธิออกเสียง  
 

 ข้อ ๒๙ การออกเสียงลงคะแนนให้กระท าโดยเปิดเผย เว้นแต่เมื่อที่ประชุมมีมติให้ลงคะแนนลับ  
 วิธีการลงคะแนนโดยเปิดเผยหรือโดยลับ ให้ประธานเป็นผู้ก าหนดตามความเห็นชอบของที่ประชุม  
 

 ข้อ ๓๐ เมื่อนับคะแนนเสียงเสร็จแล้ว ให้ประธานประกาศมติต่อที่ประชุมทันที ถ้าเรื่องใดมีกฎหมาย
ข้อบังคับหรือระเบียบเฉพาะเรื ่องนั้น ก าหนดไว้ว่ามติจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงถึง จ านวนเท่าใด                      
ก็ให้ประกาศด้วยว่าคะแนนเสียงข้างมากถึงจ านวนที่ก าหนดไว้นั้นหรือไม่  
 

 ข้อ ๓๑ ในการนับคะแนนเสียงครั้งใด ถ้ากรรมการร้องขอหรือที่ประชุมมีมติให้มีการนับคะแนน
เสียงใหม่ ก็ให้มีการนับคะแนนเสียงใหม่ได้ 
 

 ข้อ ๓๒ มติใดไม่มีผู้คัดค้านให้ประธานถามที ่ประชุมว่ามีผู้เห็นเป็นอย่างอื ่นหรือไม่ เมื่อไม่มีผู้เห็น                  
เป็นอย่างอื่นให้ถือว่าที่ประชุมเห็นชอบด้วยกับมตินั้น 
 

 ข้อ ๓๓ เรื่องที่สภามหาวิทยาลยัมีมติในการประชุมแล้ว ให้เลขานุการโดยความเห็นชอบของที่ประชุมแจ้ง
ให้ผู้เกี่ยวข้องทราบภายในเจ็ดวันนับแต่วันประชุม โดยมิต้องรอการรบัรอง รายงานการประชุมยกเว้นเรือ่งทีม่ีมติโดย
มีเงื่อนไขของเวลาส าหรับข้อปฏิบัติไว้เป็นพิเศษ 

 
 
 
 
 
 
 



-๕- 
 

หมวด  ๔ 
บทเบ็ดเตล็ด 

 
 ข้อ ๓๔ ในการรับรองรายงานการประชุมและการอนุมัติให้ปริญญา ประกาศนียบัตรบัณฑิตช้ันสูง 
ประกาศนียบัตรบัณฑิต อนุปริญญา และประกาศนียบัตรตามมาตรา ๑๘(๔) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย   
ราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ นายกสภามหาวิทยาลัยอาจเรียกประชุมสภามหาวิทยาลัยและให้กรรมการออกเสียงลงมติ
โดยกรรมการไม่ต้องมาประชุมพร้อมกันตามวันเวลาและสถานที่ที่ก าหนดก็ได้แต่ต้องแจ้งผลการประชุมนั ้น      
ให้สภามหาวิทยาลัยทราบในการประชุมครั้งต่อไป  
 

 ข้อ ๓๕ ในกรณีที่มีเหตุผลความจ าเป็นเฉพาะการประชุมพิจารณาเรื่องใด สภามหาวิทยาลัยอาจมีมต ิ    
ให้งดใช้ข้อบังคับนี้ข้อหนึ่งข้อใดในการประชุมพิจารณาเรื่องนั้นก็ได้  
 

 ข้อ ๓๖ บุคคลภายนอกที่ประสงค์จะเข้าฟังการประชุม ต้องเสนอช่ือเพื่อขอความเห็นชอบของสภา
มหาวิทยาลัยและได้รับอนุญาตจากประธานการประชุมก่อนจึงจะเข้ารับฟังการประชุมได้   
 
    ประกาศ  ณ  วันที่ ๑๑  ธันวาคม  พ.ศ.๒๕๔๗ 
 

     
    (นายจิโรจน์   โชติพันธ์ุ) 

    ปฏิบัติหน้าที่นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 


