ขอบังคับมหาวิทยาลัยทักษิณ
วาดวย การประชุมสภามหาวิทยาลัยทักษิณ พ.ศ. ๒๕๕๑
........................................
เพื่ อ ให ก ารจั ด การประชุ ม สภามหาวิ ท ยาลั ย ทั ก ษิ ณ เป น ไปด ว ยความเรี ย บร อ ย
มีประสิทธิภาพและเกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจของมหาวิทยาลัย ตามหลักธรรมาภิบาลในการบริหารกิจการ
มหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ
อาศัยอํานาจตามมาตรา ๒๒ (๒) และมาตรา ๒๓ แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
ทักษิณ พ.ศ.๒๕๕๑ สภามหาวิทยาลัยทักษิณ ในการประชุม ครั้งที่ ๖/๒๕๕๑ เมื่อวันที่ ๒๑ มิถุนายน
พ.ศ. ๒๕๕๑ จึงมีมติออกขอบังคับไวดังตอไปนี้
ขอ ๑ ขอบังคับนี้เรียกวา “ขอบังคับมหาวิทยาลัยทักษิณ วาดวยการประชุม
สภามหาวิทยาลัยทักษิณ พ.ศ. ๒๕๕๑”
ขอ ๒ ใหใชขอบังคับนี้ตั้งแตวนั ถัดจากวันประกาศเปนตนไป
ขอ ๓ บรรดาขอบังคับ ระเบียบ ประกาศ คําสั่งหรือมติอื่นใดทีข่ ัดหรือแยงกับขอบังคับนี้
ใหใชขอบังคับนี้แทน
ขอ ๔ ในขอบังคับนี้
“ที่ประชุม” หมายถึง ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยทักษิณ
“นายกสภามหาวิทยาลัย” หมายถึง นายกสภามหาวิทยาลัยทักษิณ
“อุปนายกสภามหาวิทยาลัย” หมายถึง อุปนายกสภามหาวิทยาลัยทักษิณ
“ประธาน” หมายถึง ประธานที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยทักษิณ
“กรรมการ” หมายถึง กรรมการสภามหาวิทยาลัยทักษิณ
“เลขานุการ” หมายถึง เลขานุการสภามหาวิทยาลัยทักษิณ
“ผูชวยเลขานุการ” หมายถึง ผูชวยเลขานุการสภามหาวิทยาลัยทักษิณ

-๒ขอ ๕ ใหนายกสภามหาวิทยาลัยเปนผูรักษาการตามขอบังคับนี้
การตีความและวินจิ ฉัยปญหาตามขอบังคับนี้ ใหเปนอํานาจของสภามหาวิทยาลัย
การขอใหที่ประชุมวินิจฉัยตามวรรคหนึ่ง อาจทําไดโดยประธานขอปรึกษาหรือมีกรรมการ
คนใดคนหนึ่งในที่ประชุมรองขอ
หมวด ๑
การประชุม
ขอ ๖ การกําหนดวันและสถานทีป่ ระชุม เปนอํานาจของนายกสภามหาวิทยาลัยตามที่
ปรึกษากับอธิการบดี หรือตามทีท่ ี่ประชุมเปนผูกาํ หนด ทั้งนี้ตองไมนอยกวาปละสี่ครัง้
ขอ ๗ ในกรณีที่มีความจําเปนและเรงดวน กรรมการจํานวนไมนอยกวาหาคน
อาจรองขอใหมีการประชุมเปนกรณีพิเศษได และใหนายกสภามหาวิทยาลัยเรียกประชุมภายในสิบวัน
นับตั้งแตวนั ทีน่ ายกสภามหาวิทยาลัยไดรับหนังสือรองขอ
ขอ ๘ ในการประชุมตองมีกรรมการเขารวมประชุมอยางนอยกึ่งหนึง่ ของจํานวน
กรรมการทัง้ หมดจึงจะเปนองคประชุม
ขอ ๙ ใหนายกสภามหาวิทยาลัยเปนประธานทีป่ ระชุม หากนายกสภามหาวิทยาลัย
ไมอยูหรือไมอาจปฏิบัติหนาที่ไดใหอุปนายกสภามหาวิทยาลัยทําหนาที่เปนประธานแทน กรณีทอี่ ุปนายก
สภามหาวิทยาลัยไมอยูห รือไมอาจปฏิบัติหนาที่ได ใหทปี่ ระชุมเลือกกรรมการคนหนึง่ ทําหนาที่ประธาน
แทน
ในระหวางการประชุมหากนายกสภามหาวิทยาลัยสามารถเขารวมประชุมไดในวาระใด
ก็ใหนายกสภามหาวิทยาลัยปฏิบัตหิ นาทีป่ ระธานที่ประชุมในวาระนัน้ ตอไป
ขอ ๑๐ ประธานมีอาํ นาจปรึกษาที่ประชุมในปญหาใดๆ สั่งพักการประชุม เลื่อนการ
ประชุมหรือเลิกการประชุมไดตามที่เห็นสมควร
หมวด ๒
ระเบียบวาระการประชุม
ขอ ๑๑ การจัดระเบียบวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัย ใหเปนไปตามที่
นายกสภามหาวิทยาลัยเห็นสมควร ในกรณีทั่วไปใหจัดระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

-๓(๑) เรื่องแจงเพื่อทราบ
(๑.๑) เรื่องแจงจากประธาน
(๑.๒) เรื่องแจงจากกรรมการ
(๑.๓) เรื่องแจงจากเลขานุการ
(๒) เรื่องรับรองรายงานการประชุม
(๓) เรื่องสืบเนื่อง หรือคางพิจารณาจากการประชุมครัง้ กอน
(๔) เรื่องนโยบาย
(๕) เรื่องเสนอเพื่อขออนุมตั ิ
(๖) เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
(๗) เรื่องอื่น ๆ
ในกรณีทนี่ ายกสภามหาวิทยาลัยเห็นวาเรื่องใดมีความจําเปนเรงดวน จะจัดเรื่องนัน้ ไวใน
ลําดับแรกของระเบียบวาระการประชุมก็ได
การจัดเรื่องทีเ่ สนอใหมเขาระเบียบวาระการประชุมใหจดั ตามลําดับที่
นายกสภามหาวิทยาลัยกําหนด
เรื่องที่ไมไดจัดเขาระเบียบวาระการประชุมจะนําเขาพิจารณาในการประชุมไดก็ตอเมือ่
นายกสภามหาวิทยาลัย หรือประธานอนุมัติ
ขอ ๑๒ ผูมีสิทธิเสนอเรื่องเขาสูการพิจารณาของที่ประชุม ไดแก
(๑) นายกสภามหาวิทยาลัย อุปนายกสภามหาวิทยาลัย กรรมการสภามหาวิทยาลัย
(๒) หัวหนาสวนงานตามมาตรา ๙(๔) แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยทักษิณ
พ.ศ. ๒๕๕๑
หลักเกณฑ วิธีการนําเรื่องเขาสูการพิจารณาของที่ประชุมใหเปนไปตามประกาศของ
สภามหาวิทยาลัย
ขอ ๑๓ การเสนอเรื่องเขาสูการพิจารณาของที่ประชุมใหทําเปนหนังสือถึงเลขานุการ
ลวงหนากอนถึงวันประชุมไมนอยกวาสิบหาวัน เพื่อรวบรวมและจัดทําระเบียบวาระการประชุมเสนอ
นายกสภามหาวิทยาลัยพิจารณา
หากนายกสภามหาวิทยาลัยหรือประธานเห็นวาไมสมควรนําเรื่องที่เสนอบรรจุเขาระเบียบ
วาระการประชุม ใหเลขานุการทําหนังสือแจงใหผูเสนอเรื่องทราบภายในเจ็ดวัน
ขอ ๑๔ เลขานุการตองสงเอกสารประกอบการประชุมใหกรรมการทราบลวงหนา
ไมนอยกวาเจ็ดวันกอนการประชุม

-๔หมวด ๓
การลงมติ
ขอ ๑๕ การลงมติในการประชุมโดยปกติใหกระทําโดยเปดเผยโดยวิธยี กมือพนศีรษะ
ใหเลขานุการเปนผูนับคะแนนเสียง เมื่อนับคะแนนแลวเสร็จ ประธานประกาศผลการลงคะแนนเสียงมติ
ตอที่ประชุมทันที
การลงมติโดยวิธีลับ อาจมีไดโดยกรรมการคนใดคนหนึง่ รองขอ ซึง่ ในกรณีนี้ตองมี
กรรมการเห็นชอบไมนอยกวากึง่ หนึง่ ของจํานวนกรรมการที่เขาประชุม และใหลงมติตามวิธกี ารทีท่ ี่ประชุม
กําหนด ประธานแตงตัง้ กรรมการสามคนเปนกรรมการนับคะแนนเสียงลงมติ เมื่อนับคะแนนเสร็จแลว
ประธานที่ประชุมประกาศผลการออกคะแนนเสียงลงมติตอที่ประชุมทันที
การลงมติของที่ประชุมใหถอื เสียงขางมาก กรรมการคนหนึ่งใหมหี นึง่ เสียงในการ
ลงคะแนน ถาคะแนนเสียงเทากันใหประธานออกเสียงชีข้ าด
มติของสภามหาวิทยาลัยใหเปนไปตามเสียงขางมาก ในกรณีที่สภามหาวิทยาลัยเห็นวา
เปนประเด็นสําคัญ สภามหาวิทยาลัยอาจกําหนดคะแนนเสียงขางมากไวลวงหนาเปนอยางอืน่ ก็ได
ถาคะแนนเสียงเทากันใหประธานออกเสียงเพิม่ ขึ้นอีกเสียงหนึง่ เปนเสียงชี้ขาด
ขอ ๑๖ การลงมติ กรรมการที่อยูในที่ประชุมเทานัน้ ทีม่ สี ิทธิออกเสียงลงมติ
กรรมการซึ่งเขามายังที่ประชุมในระหวางการออกเสียงลงมติ หากเปนการออกเสียงลงมติ
โดยเปดเผยอาจออกเสียงลงมติไดเฉพาะกรณีที่การนับคะแนนเสียงไมแลวเสร็จ ถาเปนการลงมติโดยวิธีลับ
อาจออกเสียงลงมติไดกอนประธานสัง่ ใหนับคะแนนเสียง
ขอ ๑๗ ในการประชุม อาจกําหนดใหมีการประชุมลับในเรื่องใดไดโดยมติของกรรมการ
ไมนอยกวากึ่งหนึง่ ของจํานวนกรรมการที่มาประชุม
ในการประชุมลับ หามมิใหบุคคลที่ไมเปนกรรมการอยูใ นที่ประชุม เวนแตไดรับอนุญาต
จากประธาน
ขอ ๑๘ สภามหาวิทยาลัยอาจมีมติใหจดรายงานการประชุมลับครั้งใดทั้งหมดหรือเพียง
บางสวนหรืองดจดทั้งหมดก็ได
ขอ ๑๙ ใหมติการประชุมมีผลนับตัง้ แตวันที่สภามหาวิทยาลัยมีมติหรือวันที่
สภามหาวิทยาลัยกําหนด
กรรมการมีสทิ ธิขอแกไขเพิ่มเติมรายงานการประชุมที่ผา นการรับรองจากทีป่ ระชุมแลว
ใหตรงตามที่เปนจริงได ในกรณีที่มีขอโตแยงวาควรแกไขหรือไม ใหทปี่ ระชุมวินิจฉัยชี้ขาด

-๕กรณีที่กรรมการเสนอขอแกไขมติที่ไดนําไปปฏิบัติแลว ใหผลการพิจารณาแกไขมติ
มีผลยอนหลังถึงวันที่สภามหาวิทยาลัยมีมติในครั้งแรก
เมื่อที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมครั้งใดแลว ใหประธานลงลายมือชื่อไวเปน
หลักฐาน
ขอ ๒๐ เรื่องใดที่สภามหาวิทยาลัยมีมติอนุมัติไปตามระเบียบหรือขอบังคับแลวใหปฏิบัติ
ตามมตินนั้ ได แตถาตองใชรายงานการประชุมแนบเรื่องไปดวย จะตองใหที่ประชุมรับรองรายงาน
การประชุมนั้นเสียกอน
ขอ ๒๑ นายกสภามหาวิทยาลัยหรือที่ประชุมอาจมอบหมายใหเลขานุการดําเนินการ
แจงเวียนกรรมการเพื่อพิจารณาเรื่องหนึ่งเรื่องใด และใหกรรมการออกเสียงลงมติโดยกรรมการไมตองมา
ประชุมก็ได ทัง้ นี้เลขานุการตองรายงานผลการลงมตินนั้ ใหที่ประชุมทราบในการประชุมครั้งตอไป
หมวด ๔
การเปดเผยขอมูลการประชุม
ขอ ๒๒ เพื่อความปลอดภัย หรือเพือ่ ปกปองผลประโยชนที่สําคัญของมหาวิทยาลัย
สภามหาวิทยาลัยอาจมีมติหามเผยแพรขอ ความที่ไดกลาวในที่ประชุมหรือที่ปรากฏในรายงานการประชุม
ตอนหนึ่งตอนใดก็ได ในกรณีเชนนีถ้ ือวาขอความทีห่ ามเผยแพรเปนความลับของมหาวิทยาลัย
ขอ ๒๓ การเปดเผยขอมูลการประชุมใหเปนอํานาจของนายกสภามหาวิทยาลัย ทั้งนี้
ตองไมขัดหรือแยงกับพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐
หมวด ๕
อํานาจและหนาที่ของนายกสภามหาวิทยาลัย อุปนายกสภามหาวิทยาลัย
เลขานุการและผูชวยเลขานุการ
ขอ ๒๔ นายกสภามหาวิทยาลัย มีอํานาจและหนาที่ดงั ตอไปนี้
(๑) เปนประธานในที่ประชุม ควบคุมและดําเนินกิจการตามอํานาจและหนาที่ของ
สภามหาวิทยาลัยตามความในมาตรา ๒๒ แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยทักษิณ
พ.ศ. ๒๕๕๑

- ๖(๒) จัดทําแผนการจัดประชุมประจําป และแผนการประชุมวาระเชิงนโยบายประจําป
ตลอดจนแผนการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย
(๓) ดําเนินการอื่นๆ ตามที่สภามหาวิทยาลัยมอบหมาย
ขอ ๒๕ อุปนายกสภามหาวิทยาลัย มีอํานาจและหนาที่ดังตอไปนี้
(๑) ปฏิบัติหนาที่แทนนายกสภามหาวิทยาลัยเมื่อนายกสภามหาวิทยาลัยไมอยู
หรือไมอาจปฏิบัติหนาที่ไดตามอํานาจขอ ๒๔ แหงขอบังคับนี้
(๒) เปนผูชวยนายกสภามหาวิทยาลัยในกิจการทั่วไปหรือตามที่ไดรับมอบหมาย
ขอ ๒๖ ใหเลขานุการ มีหนาที่ดังตอไปนี้
(๑) เชิญประชุมตามคําสัง่ ของนายกสภามหาวิทยาลัย
(๒) ประสานการจัดทําแผนการจัดประชุมประจําป และแผนการประชุมวาระเชิงนโยบาย
ประจําป ตลอดจนประสานการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานของ
มหาวิทยาลัย
(๓)
(๔)
(๕)
(๖)
(๗)
(๘)

รับขอรองเรียนตางๆ
จัดแสดงผลงานของกรรมการที่ไดรับการแตงตั้งใหม
ตรวจสอบและกลั่นกรองเรื่องทีเ่ สนอเขาระเบียบวาระการประชุม
เชิญบุคคลใด ๆ เขารวมประชุมหรือชี้แจงในที่ประชุม
จัดทํารายงานการประชุมและแจงมติของที่ประชุมไปยังผูทเี่ กี่ยวของ
จัดทําคําสั่ง ระเบียบ ขอบังคับ และประกาศที่ออกตามมติสภามหาวิทยาลัยและ
เสนอนายกสภามหาวิทยาลัยลงนาม และเผยแพร
(๙) เก็บรักษาเอกสารของสภามหาวิทยาลัย
(๑๐) ปฏิบัติการอื่นใดตามทีก่ ําหนดไวในขอบังคับ หรือตามทีน่ ายกสภามหาวิทยาลัยหรือ
สภามหาวิทยาลัยมอบหมาย
ขอ ๒๗ ใหผูชว ยเลขานุการ มีหนาที่ดังตอไปนี้
(๑) เปนผูชวยเลขานุการปฏิบัติหนาที่ตา ง ๆ ตามขอ ๒๖ และปฏิบัติหนาที่ตามที่
เลขานุการ
มอบหมาย
(๒) รายงานผลการดําเนินงานดานคุณภาพการกํากับดูแลของสภามหาวิทยาลัย
ใหสภามหาวิทยาลัยทราบทุกสิน้ ไตรมาส โดยความเห็นชอบของเลขานุการ

-๗ประกาศ ณ วันที่ ๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๑

(ศาสตราจารย ดร.สุจินต จินายน)
นายกสภามหาวิทยาลัยทักษิณ

