ขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
วาดวยการประชุมสภามหาวิทยาลัย
พ.ศ. ๒๕๔๘
---------------------โดยที่เปนการสมควรกําหนดหลักเกณฑและวิธีการในสวนที่เกี่ยวกับการประชุมสภา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๗(๒) และมาตรา ๑๘ แหงพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. ๒๕๔๘ และโดยมติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
ในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๔๘ เมื่อวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๔๘ จึงออกขอบังคับไวดังนี้
ขอ ๑ ขอบังคับนี้เรียกวา “ขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครวาดวย
การประชุมสภามหาวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๔๘”
ขอ ๒ ขอบังคับนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศเปนตนไป
ขอ ๓ ในขอบังคับนี้
“สภามหาวิทยาลัย” หมายความวา สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
พระนคร
“นายกสภามหาวิทยาลัย” หมายความวา นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลพระนคร
“อุปนายกสภามหาวิทยาลัย” หมายความวา อุปนายกสภามหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
“ประธาน” หมายความวา ประธานการประชุมสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลพระนคร
“กรรมการ” หมายความวา กรรมการสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
พระนคร
“เลขานุการ” หมายความวา เลขานุการสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
พระนคร
“การประชุม” หมายความวา การประชุมสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
พระนคร
“ที่ประชุม” หมายความวา สถานที่จัดการประชุมสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลพระนคร และใหหมายความรวมถึงที่ประชุมดวยระบบทางไกลผานจอภาพดวย
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หมวด ๑
อํานาจและหนาที่ของนายกสภามหาวิทยาลัย และเลขานุการ
ขอ ๔ นายกสภามหาวิทยาลัย มีอํานาจและหนาที่ดงั ตอไปนี้
(๑) เปนประธานการประชุม
(๒) กําหนดการประชุม
(๓) ควบคุมและดําเนินการประชุม
(๔) งดการประชุมปกติ หรือเรียกประชุมเปนพิเศษเมื่อมีเหตุอันควร
(๕) อํานาจและหนาที่อื่นตามทีก่ ฎหมายบัญญัติไวหรือตามทีก่ ําหนดไวใน
ขอบังคับนี้
เมื่อไมมีผูดํารงตําแหนงนายกสภามหาวิทยาลัยหรือมีแตไมอาจปฏิบัติหนาที่ได ใหสภา
มหาวิทยาลัยเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิคนหนึ่งเปนอุปนายกสภามหาวิทยาลัยทํา
หนาที่แทน โดยใหมีอํานาจและหนาที่เชนเดียวกับนายกสภามหาวิทยาลัยตามที่กําหนดไวตามความใน
วรรคแรก
ขอ ๕ เลขานุการ มีอํานาจและหนาที่ดังตอไปนี้
(๑) เชิญประชุมสภามหาวิทยาลัยตามมติของสภามหาวิทยาลัยหรือคําสั่งของ
นายกสภามหาวิทยาลัย
(๒) ชี้แจงกฎหมาย ขอบังคับ ระเบียบ ประกาศ คําสั่งหรือหนังสือสั่งการของ
มหาวิทยาลัยเมื่อนายกสภามหาวิทยาลัยมีคําสั่งใหชี้แจง
(๓) จัดทําระเบียบวาระการประชุมและเอกสารที่เกี่ยวของ
(๔) จัดทํารายงานการประชุม
(๕) รักษาเอกสารและโสตทัศนวัสดุ
(๖) แจงมติการประชุมไปยังผูเกี่ยวของ
(๗) ปฏิ บั ติ ห น า ที่ อื่ น ตามที่ กํ า หนดไว ใ นข อ บั ง คั บ นี้ ห รื อ ตามที่ น ายกสภา
มหาวิทยาลัยมอบหมาย
ขอ ๖ เลขานุการอาจเสนอขอแตงตั้งผูชวยเลขานุการสภามหาวิทยาลัยตอนายกสภา
มหาวิทยาลัยเพื่อชวยเหลือการปฏิบัติหนาที่ของเลขานุการได
หมวด ๒
การประชุม
ขอ ๗ ใหมีการประชุมสภามหาวิทยาลัยปกติอยางนอยเดือนละหนึง่ ครั้ง
ขอ ๘ ถากรรมการตั้งแตหนึ่งในสี่ขึ้นไปของจํานวนกรรมการทั้งหมดเทาที่มีอยูรองขอให
สภามหาวิทยาลัยเปดประชุมเพื่อกิจการอยางหนึ่งอยางใด ใหนายกสภามหาวิทยาลัยเรียกประชุมสภา
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มหาวิทยาลัยภายในสิบวัน นับแตวันที่นายกสภามหาวิทยาลัยไดรับหนังสือรองขอ
ขอ ๙ การเรียกประชุมสภามหาวิทยาลัยใหทําเปนหนังสือแจงพรอมดวยระเบียบวาระ
การประชุมและหรือเอกสารที่เกี่ยวของ ใหกรรมการทราบลวงหนาไมนอยกวาสามวัน เวนแตการประชุม
เรงดวน จะแจงระเบียบวาระการประชุมและเอกสารที่เกี่ยวของใหกรรมการทราบขณะประชุมก็ได
ขอ ๑๐ ใหมีการลงลายมือชื่อกรรมการและผูเขารวมประชุมทุกคน
ขอ ๑๑ ในการประชุมตองมีจํานวนกรรมการไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมการ
ทั้งหมดเทาที่มีอยู จึงเปนองคประชุม
ทั้งนี้ รวมถึงการประชุมดวยระบบทางไกลผานจอภาพดวย
ขอ ๑๒ การจัดระเบียบวาระการประชุม ใหเปนไปตามที่ประธานหรือเลขานุการแลวแต
กรณี จะพิจารณาเห็นสมควรไปตามลําดับดังตอไปนี้
(๑) เรื่องประธานแจงใหทราบ
(๒) เรื่องรับรองรายงานการประชุม
(๓) เรื่องสืบเนื่องหรือคางพิจารณาจากการประชุมครั้งกอน
(๔) เรื่องเสนอเพื่อทราบ
(๕) เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
(๖) เรื่องอื่น ๆ
ขอ ๑๓ ใหดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระ เวนแตในกรณีที่ประธานหรือเลขานุการ
เห็นวาเรื่องใดเปนเรื่องเรงดวนจะจัดไวลําดับใดของวาระการประชุมก็ได
ขอ ๑๔ ใหเลขานุการจัดทํารายงานการประชุม เวนแตรายงานการประชุมที่สภา
มหาวิทยาลัยมีมติมิใหเปดเผย
ขอ ๑๕ ในการประชุมถากรรมการไมนอยกวากึ่งหนึ่งของกรรมการที่มาประชุมรองขอให
ประชุมลับก็ใหประชุมลับ
ในการประชุมลับ หามบุคคลภายนอกเขาฟงการประชุม เวนแตผูที่ไดรับอนุญาตจาก
ประธานเทานั้น
ขอ ๑๖ ในการประชุมสภามหาวิทยาลัย ถามีการพิจารณาเรื่องที่เกี่ยวกับกรรมการผูใด
โดยเฉพาะ ผูนั้นไมมีสิทธิเขาประชุม
หมวด ๓
การลงมติ
ขอ ๑๗ การลงมติใหดําเนินการดังตอไปนี้
(๑) การลงมติใหกระทําโดยเปดเผย เวนแตเมื่อมีกรรมการคนใดคนหนึ่งรอง
ขอใหลงมติโดยลับหรือโดยวิธีการอื่นใดโดยกรรมการที่มาประชุมไมนอยกวากึ่งหนึ่งเห็นชอบดวยจึงให
กระทําโดยลับ หรือวิธีการอื่นใด
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(๒) การลงมติโดยเปดเผยใหปฏิบัติดังนี้
ก. ยกมือขึ้นพนศรีษะ หรือ
ข. ประธานเรียกชื่อกรรมการใหออกเสียง หรือ
ค. วิธีอื่นใดซึ่งสภามหาวิทยาลัยเห็นสมควร
(๓) การลงมติโดยลับใหปฏิบัติดังนี้
ก. เขียนสัญลักษณ หรือเครื่องหมายบนแผนกระดาษที่เจาหนาที่จัดให
ตามที่สภามหาวิทยาลัยกําหนด หรือ
ข. วิธีอื่นใดซึ่งสภามหาวิทยาลัยเห็นสมควร
(๔) การลงมติโดยวิธีอื่นใด ซึ่งสภามหาวิทยาลัยจะไดกําหนด
(๕) การลงมติ ใ ห ถื อ เสี ย งข า งมากเป น เกณฑ ยกเว น มี ร ะเบี ย บหรื อ สภา
มหาวิทยาลัยจะกําหนดเปนอยางอื่น
หมวด ๔
บทเบ็ดเตล็ด
ขอ ๑๘ ในการรับรองรายงานการประชุมและการอนุมัติใหปริญญา อนุปริญญาหรือ
ประกาศนียบัตรตามมาตรา ๑๗(๗) แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. ๒๕๔๘
นายกสภามหาวิทยาลัยอาจเรียกประชุมสภามหาวิทยาลัยและใหกรรมการออกเสียงลงมติโดยกรรมการไม
ตอ งมาประชุ ม พร อ มกัน ตามวั น เวลาและสถานที่ที่ กํา หนดก็ไ ด แตต อ งแจ ง ผลการประชุม นั้ น ให ส ภา
มหาวิทยาลัยทราบในการประชุมสภามหาวิทยาลัยคราวตอไป
ข อ ๑๙ ในกรณี ที่ มี ป ญ หาที่ จ ะต อ งตี ค วามตามข อ บั ง คั บ นี้ ให เ ป น อํ า นาจของสภา
มหาวิทยาลัยที่จะวินิจฉัยและเมื่อสภามหาวิทยาลัยลงมติวินิจฉัยโดยมีคะแนนเสียงไมนอยกวากึ่งหนึ่งของ
จํานวนกรรมการสภามหาวิทยาลัยเทาที่มีอยูเปนประการใดแลว ใหถือวาคําวินิจฉัยนั้นเปนเด็ดขาด
ขอ ๒๐ ในกรณีที่มีเหตุผลความจําเปนเฉพาะการประชุมพิจารณาเรื่องใด สภามหาวิทยาลัย
อาจมีมติใหงดใชขอบังคับนี้ขอใดขอหนึ่งในการประชุมพิจารณาเรื่องนั้นก็ได
ขอ ๒๑ ใหนายกสภามหาวิทยาลัยรักษาการใหเปนไปตามขอบังคับนี้
ประกาศ ณ วันที่ ๑๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๔๘

(ลงชื่อ)

กษมา วรวรรณ ณ อยุธยา
(คุณหญิงกษมา วรวรรณ ณ อยุธยา)
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
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