
 

 
ขอบังคับมหาวิทยาลยัทักษิณ 

วาดวย การประชุมสภามหาวทิยาลัยทักษณิ พ.ศ. ๒๕๕๑ 
........................................ 

 

   เพื่อใหการจัดการประชุมสภามหาวิทยาลัยทักษิณ  เปนไปดวยความเรียบรอย                  

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 “ขอบังคับมหาวทิยาลยัทักษิณ วาดวยการประชุม 

สภามหาวทิยาลัยทกัษิณ พ.ศ. ๒๕๕๑” 
 

ขอ ๒ ใหใชขอบังคับนี้ตั้งแตวนัถัดจากวนัประกาศเปนตนไป 

ขอ ๓ บรรดาขอบังคับ ระเบียบ ประกาศ คาํสั่งหรือมติอ่ืนใดทีขั่ดหรือแยงกบัขอบังคับนี ้

ใหใชขอบังคับนี้แทน 
 

ขอ ๔ ในขอบังคับนี ้

“ที่ประชุม” หมายถงึ ที่ประชุมสภามหาวทิยาลยัทกัษณิ 

“นายกสภามหาวิทยาลัย” หมายถงึ นายกสภามหาวทิยาลัยทักษิณ 

“อุปนายกสภามหาวทิยาลยั” หมายถึง อุปนายกสภามหาวิทยาลัยทกัษิณ 

“ประธาน” หมายถงึ ประธานที่ประชุมสภามหาวทิยาลยัทักษิณ 

“กรรมการ” หมายถงึ กรรมการสภามหาวทิยาลยัทกัษณิ 

“เลขานุการ” หมายถงึ เลขานุการสภามหาวทิยาลยัทกัษิณ 

“ผูชวยเลขานกุาร” หมายถงึ ผูชวยเลขานกุารสภามหาวทิยาลยัทกัษณิ 
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ขอ ๕   ใหนายกสภามหาวิทยาลยัเปนผูรักษาการตามขอบังคับนี ้

การตีความและวินจิฉัยปญหาตามขอบังคบันี้ ใหเปนอาํนาจของสภามหาวิทยาลยั 

  การขอใหที่ประชุมวนิิจฉัยตามวรรคหนึ่ง อาจทาํไดโดยประธานขอปรกึษาหรือมีกรรมการ

คนใดคนหนึ่งในที่ประชุมรองขอ 
 

หมวด ๑ 
การประชุม 

 

ขอ ๖ การกําหนดวนัและสถานทีป่ระชุม เปนอาํนาจของนายกสภามหาวทิยาลัยตามที ่

ปรึกษากับอธกิารบดี หรือตามทีท่ี่ประชุมเปนผูกาํหนด ทั้งนี้ตองไมนอยกวาปละสี่คร้ัง 
 

ขอ ๗ ในกรณีที่มีความจําเปนและเรงดวน กรรมการจํานวนไมนอยกวาหาคน  

อาจรองขอใหมีการประชุมเปนกรณีพิเศษได และใหนายกสภามหาวทิยาลยัเรียกประชุมภายในสบิวัน

นับต้ังแตวนัทีน่ายกสภามหาวทิยาลยัไดรับหนงัสือรองขอ 
 

ขอ ๘ ในการประชมุตองมีกรรมการเขารวมประชมุอยางนอยกึ่งหนึง่ของจาํนวน 

กรรมการทัง้หมดจึงจะเปนองคประชุม 
 

  ขอ ๙ ใหนายกสภามหาวิทยาลยัเปนประธานทีป่ระชุม  หากนายกสภามหาวทิยาลยั 

ไมอยูหรือไมอาจปฏิบัติหนาที่ไดใหอุปนายกสภามหาวทิยาลัยทําหนาที่เปนประธานแทน   กรณีทีอุ่ปนายก              

สภามหาวทิยาลัยไมอยูหรือไมอาจปฏิบัติหนาที่ได  ใหทีป่ระชุมเลือกกรรมการคนหนึง่ทาํหนาที่ประธาน

แทน     

ในระหวางการประชุมหากนายกสภามหาวิทยาลัยสามารถเขารวมประชุมไดในวาระใด  

ก็ใหนายกสภามหาวทิยาลยัปฏิบัตหินาทีป่ระธานที่ประชุมในวาระนัน้ตอไป 
 

  ขอ ๑๐  ประธานมีอํานาจปรึกษาที่ประชุมในปญหาใดๆ ส่ังพกัการประชุม เลื่อนการ

ประชุมหรือเลกิการประชุมไดตามที่เห็นสมควร 
 

หมวด ๒ 
ระเบียบวาระการประชุม 

 

ขอ ๑๑ การจัดระเบียบวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัย ใหเปนไปตามที ่

นายกสภามหาวทิยาลยัเห็นสมควร  ในกรณีทั่วไปใหจัดระเบียบวาระการประชุม ดงันี ้
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(๑)  เร่ืองแจงเพื่อทราบ 

(๑.๑)   เร่ืองแจงจากประธาน 

            (๑.๒)   เร่ืองแจงจากกรรมการ 

            (๑.๓)   เร่ืองแจงจากเลขานกุาร 

 (๒)  เร่ืองรับรองรายงานการประชุม 

(๓)  เร่ืองสืบเนื่อง หรือคางพิจารณาจากการประชุมคร้ังกอน 

(๔)  เร่ืองนโยบาย 

(๕)  เร่ืองเสนอเพื่อขออนุมตัิ 

(๖)  เร่ืองเสนอเพื่อพิจารณา 

(๗)  เร่ืองอื่น ๆ 

ในกรณีทีน่ายกสภามหาวทิยาลัยเหน็วาเรื่องใดมีความจาํเปนเรงดวน จะจัดเรื่องนัน้ไวใน 

ลําดับแรกของระเบียบวาระการประชุมก็ได 

การจัดเรื่องทีเ่สนอใหมเขาระเบียบวาระการประชุมใหจดัตามลําดับที ่

นายกสภามหาวทิยาลยักาํหนด 

เร่ืองที่ไมไดจัดเขาระเบียบวาระการประชุมจะนาํเขาพจิารณาในการประชุมไดก็ตอเมือ่ 

นายกสภามหาวทิยาลยั หรือประธานอนมุัติ 
 

ขอ ๑๒  ผูมีสิทธิเสนอเรื่องเขาสูการพิจารณาของที่ประชุม ไดแก 

(๑)  นายกสภามหาวทิยาลยั อุปนายกสภามหาวทิยาลัย  กรรมการสภามหาวทิยาลัย  

(๒)  หวัหนาสวนงานตามมาตรา ๙(๔) แหงพระราชบญัญัติมหาวทิยาลัยทักษิณ  

พ.ศ. ๒๕๕๑ 

หลักเกณฑ  วธิีการนําเรื่องเขาสูการพิจารณาของที่ประชุมใหเปนไปตามประกาศของ 

สภามหาวทิยาลัย 
 

ขอ ๑๓  การเสนอเรื่องเขาสูการพิจารณาของที่ประชุมใหทําเปนหนังสือถึงเลขานุการ 

ลวงหนากอนถึงวันประชุมไมนอยกวาสิบหาวัน เพื่อรวบรวมและจัดทําระเบียบวาระการประชุมเสนอ 

นายกสภามหาวิทยาลัยพิจารณา  

หากนายกสภามหาวทิยาลยัหรือประธานเห็นวาไมสมควรนําเรื่องที่เสนอบรรจุเขาระเบียบ

วาระการประชุม ใหเลขานกุารทาํหนังสือแจงใหผูเสนอเรื่องทราบภายในเจ็ดวนั 
 

ขอ ๑๔  เลขานุการตองสงเอกสารประกอบการประชุมใหกรรมการทราบลวงหนา 

ไมนอยกวาเจด็วันกอนการประชุม 
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หมวด ๓ 
การลงมต ิ

 

ขอ ๑๕ การลงมติในการประชุมโดยปกติใหกระทําโดยเปดเผยโดยวิธยีกมือพนศีรษะ  

ใหเลขานกุารเปนผูนับคะแนนเสียง  เมื่อนบัคะแนนแลวเสร็จ  ประธานประกาศผลการลงคะแนนเสยีงมต ิ

ตอที่ประชุมทนัท ี

การลงมติโดยวิธีลับ  อาจมีไดโดยกรรมการคนใดคนหนึง่รองขอ  ซึง่ในกรณีนี้ตองมี

กรรมการเหน็ชอบไมนอยกวากึง่หนึง่ของจํานวนกรรมการที่เขาประชมุ  และใหลงมติตามวิธกีารทีท่ี่ประชุม

กําหนด  ประธานแตงตัง้กรรมการสามคนเปนกรรมการนับคะแนนเสยีงลงมติ  เมื่อนับคะแนนเสรจ็แลว  

ประธานที่ประชุมประกาศผลการออกคะแนนเสยีงลงมตติอที่ประชุมทนัท ี

  การลงมติของที่ประชุมใหถอืเสียงขางมาก กรรมการคนหนึ่งใหมหีนึง่เสียงในการ

ลงคะแนน ถาคะแนนเสยีงเทากนัใหประธานออกเสยีงชีข้าด 

  มติของสภามหาวิทยาลัยใหเปนไปตามเสยีงขางมาก ในกรณีที่สภามหาวทิยาลยัเห็นวา

เปนประเดน็สาํคัญ สภามหาวทิยาลยัอาจกําหนดคะแนนเสียงขางมากไวลวงหนาเปนอยางอืน่ก็ได  

ถาคะแนนเสียงเทากนัใหประธานออกเสียงเพิม่ข้ึนอีกเสยีงหนึง่เปนเสยีงชี้ขาด 
 

ขอ ๑๖  การลงมติ กรรมการที่อยูในที่ประชุมเทานัน้ทีม่สิีทธิออกเสยีงลงมต ิ

กรรมการซึ่งเขามายังที่ประชุมในระหวางการออกเสียงลงมติ หากเปนการออกเสียงลงมติ

โดยเปดเผยอาจออกเสียงลงมติไดเฉพาะกรณีที่การนับคะแนนเสยีงไมแลวเสร็จ ถาเปนการลงมตโิดยวิธีลับ        

อาจออกเสียงลงมติไดกอนประธานสัง่ใหนับคะแนนเสยีง 
 

  ขอ ๑๗ ในการประชุม อาจกําหนดใหมีการประชุมลับในเรื่องใดไดโดยมติของกรรมการ 

ไมนอยกวากึ่งหนึง่ของจาํนวนกรรมการที่มาประชุม 

  ในการประชมุลับ  หามมิใหบุคคลที่ไมเปนกรรมการอยูในที่ประชุม  เวนแตไดรับอนุญาต

จากประธาน 
 

ขอ ๑๘  สภามหาวิทยาลยัอาจมีมติใหจดรายงานการประชุมลับคร้ังใดทั้งหมดหรอืเพียง

บางสวนหรืองดจดทั้งหมดกไ็ด  
 

  ขอ ๑๙ ใหมติการประชุมมีผลนับต้ังแตวันที่สภามหาวิทยาลัยมมีติหรือวันที ่

สภามหาวทิยาลัยกาํหนด  

กรรมการมีสิทธิขอแกไขเพิ่มเติมรายงานการประชุมที่ผานการรับรองจากทีป่ระชุมแลว 

ใหตรงตามที่เปนจริงได  ในกรณีที่มีขอโตแยงวาควรแกไขหรือไม ใหทีป่ระชุมวนิิจฉัยชี้ขาด 
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กรณีที่กรรมการเสนอขอแกไขมติที่ไดนําไปปฏิบัติแลว  ใหผลการพิจารณาแกไขมติ 

มีผลยอนหลังถึงวนัที่สภามหาวิทยาลัยมมีติในครั้งแรก 

เมื่อที่ประชุมมมีติรับรองรายงานการประชุมคร้ังใดแลว ใหประธานลงลายมือช่ือไวเปน 

หลักฐาน 
 

  ขอ ๒๐  เร่ืองใดที่สภามหาวทิยาลยัมีมติอนุมัติไปตามระเบียบหรือขอบังคับแลวใหปฏิบัติ 

ตามมตินัน้ได แตถาตองใชรายงานการประชุมแนบเรื่องไปดวย จะตองใหที่ประชุมรับรองรายงาน 

การประชุมนั้นเสียกอน 
 

  ขอ ๒๑  นายกสภามหาวทิยาลัยหรือที่ประชุมอาจมอบหมายใหเลขานุการดําเนินการ 

แจงเวียนกรรมการเพื่อพิจารณาเรื่องหนึ่งเรื่องใด และใหกรรมการออกเสียงลงมติโดยกรรมการไมตองมา

ประชุมก็ได ทัง้นี้เลขานกุารตองรายงานผลการลงมตนิัน้ใหที่ประชุมทราบในการประชุมคร้ังตอไป 
 

หมวด ๔ 
การเปดเผยขอมูลการประชุม 

 

ขอ ๒๒  เพื่อความปลอดภัย หรือเพือ่ปกปองผลประโยชนที่สําคญัของมหาวทิยาลัย  

สภามหาวทิยาลัยอาจมีมติหามเผยแพรขอความที่ไดกลาวในที่ประชุมหรือที่ปรากฏในรายงานการประชุม  

ตอนหนึ่งตอนใดก็ได ในกรณีเชนนีถ้ือวาขอความทีห่ามเผยแพรเปนความลับของมหาวิทยาลยั 
 

ขอ ๒๓  การเปดเผยขอมูลการประชมุใหเปนอํานาจของนายกสภามหาวทิยาลัย  ทั้งนี ้

ตองไมขัดหรือแยงกับพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ 
 

หมวด ๕ 
อํานาจและหนาที่ของนายกสภามหาวทิยาลัย อุปนายกสภามหาวิทยาลัย                                  

เลขานุการและผูชวยเลขานุการ 
 

  ขอ  ๒๔  นายกสภามหาวทิยาลัย มีอํานาจและหนาที่ดงัตอไปนี ้
(๑)  เปนประธานในที่ประชุม ควบคุมและดาํเนนิกิจการตามอํานาจและหนาที่ของ          
       สภามหาวิทยาลัยตามความในมาตรา ๒๒ แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลยัทักษิณ         
       พ.ศ. ๒๕๕๑ 
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 (๒)  จัดทําแผนการจัดประชมุประจําป และแผนการประชุมวาระเชิงนโยบายประจาํป  

        ตลอดจนแผนการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย 

(๓) ดําเนนิการอื่นๆ ตามที่สภามหาวิทยาลัยมอบหมาย 
 

ขอ ๒๕  อุปนายกสภามหาวิทยาลัย มีอํานาจและหนาที่ดังตอไปนี ้
(๑)  ปฏิบัติหนาที่แทนนายกสภามหาวทิยาลัยเมื่อนายกสภามหาวทิยาลัยไมอยู 

 หรือไมอาจปฏิบัติหนาที่ไดตามอํานาจขอ ๒๔ แหงขอบังคับนี ้

(๒) เปนผูชวยนายกสภามหาวทิยาลัยในกิจการทั่วไปหรือตามที่ไดรับมอบหมาย 
 

ขอ ๒๖  ใหเลขานุการ มหีนาที่ดังตอไปนี ้

(๑)  เชิญประชุมตามคําสัง่ของนายกสภามหาวทิยาลยั 

(๒)  ประสานการจัดทาํแผนการจัดประชุมประจําป และแผนการประชมุวาระเชิงนโยบาย 

                                ประจําป ตลอดจนประสานการตดิตามและประเมินผลการดาํเนนิงานของ

มหาวิทยาลยั 

(๓)  รับขอรองเรียนตางๆ  

(๔)  จัดแสดงผลงานของกรรมการที่ไดรับการแตงตั้งใหม 

(๕)   ตรวจสอบและกลั่นกรองเรื่องทีเ่สนอเขาระเบียบวาระการประชุม 

(๖)   เชิญบุคคลใด ๆ เขารวมประชุมหรือช้ีแจงในที่ประชุม 

(๗)   จัดทํารายงานการประชุมและแจงมติของที่ประชุมไปยังผูทีเ่กี่ยวของ 

  (๘)   จัดทําคําสั่ง ระเบยีบ ขอบังคับ และประกาศที่ออกตามมติสภามหาวิทยาลัยและ 

  เสนอนายกสภามหาวทิยาลัยลงนาม และเผยแพร 

(๙)   เก็บรักษาเอกสารของสภามหาวทิยาลัย 

(๑๐) ปฏิบัติการอื่นใดตามทีก่ําหนดไวในขอบังคับ หรือตามทีน่ายกสภามหาวทิยาลยัหรือ 

                                 สภามหาวิทยาลัยมอบหมาย 
 

ขอ ๒๗  ใหผูชวยเลขานุการ มีหนาที่ดังตอไปนี้ 

(๑) เปนผูชวยเลขานุการปฏิบัติหนาที่ตาง ๆ ตามขอ ๒๖ และปฏิบัติหนาที่ตามที่

เลขานุการ 

        มอบหมาย 

(๒)   รายงานผลการดําเนินงานดานคุณภาพการกํากับดูแลของสภามหาวิทยาลยั  

ใหสภามหาวทิยาลยัทราบทุกสิน้ไตรมาส โดยความเหน็ชอบของเลขานุการ 

 



 

- ๗ - 
 
    ประกาศ  ณ วนัที ่๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๑ 

 

         
(ศาสตราจารย ดร.สุจินต  จินายน) 

นายกสภามหาวทิยาลยัทกัษิณ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


