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ขอ้บงัคบัจุฬาลงกรณม์หาวิทยาลยั 

ว่าดว้ยการประชุมสภามหาวิทยาลยั  

พ.ศ. ๒๕๕๓ 

___________________ 

 

 โดยที่เป็นการสมควรให้มีข้อบังคับว่าด้วยการประชุมสภามหาวิทยาลัย เพ่ือให้การประชุม 

สภามหาวิทยาลัยเป็นไปด้วยความเรียบร้อย  

 อาศัยอาํนาจตามความในมาตรา ๒๑ (๒) และมาตรา ๒๒ แห่งพระราชบัญญัติจุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๑ สภามหาวิทยาลัยในการประชุมคร้ังที่ ๗๒๔ เม่ือวันที่ ๒๔ มิถุนายน            

พ.ศ.๒๕๕๓ จึงมีมติให้ออกข้อบังคับไว้ดังน้ี 
 

 ข้อ ๑ ข้อบังคับน้ีเรียกว่า “ข้อบังคับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยว่าด้วยการประชุมสภามหาวิทยาลัย 

พ.ศ. ๒๕๕๓” 

 ข้อ ๒ ข้อบังคับน้ีให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป 

 ข้อ ๓ ในข้อบังคับน้ี 

“สภามหาวิทยาลัย” หมายความว่า   สภาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

“กรรมการ” หมายความว่า กรรมการสภาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

“ที่ประชุม” หมายความว่า ที่ประชุมสภาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

“ประธาน” หมายความว่า ประธานของที่ประชุมสภาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

“เลขานุการ” หมายความว่า เลขานุการสภาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

 ข้อ ๔  ให้นายกสภามหาวิทยาลัยรักษาการตามข้อบังคับน้ี 

 ในการตีความหรือในกรณีที่มีปัญหาขัดข้องเกี่ยวกบัการดาํเนินการตามข้อบังคับน้ีหรือในกรณีที่

ข้อบังคับน้ีมิได้กาํหนดไว้ ให้สภามหาวิทยาลัยวินิจฉัยช้ีขาด และในกรณีที่มีเหตุผลและความจําเป็น 

สภามหาวิทยาลัยอาจมีมติให้งดหรือยกเว้นการใช้ข้อบังคับน้ีได้ตามความจาํเป็น 

 

หมวด ๑ 

อํานาจและหนา้ท่ีของนายกสภามหาวิทยาลยั อุปนายกสภามหาวิทยาลยั และเลขานุการ 
 

ข้อ ๕  นายกสภามหาวิทยาลัย มีอาํนาจและหน้าที่ดังต่อไปน้ี 

(๑)  เป็นประธานของที่ประชุม 



 ๒ 

 (๒)  ดําเนินการประชุม และมีอาํนาจออกคาํสั่งใด ๆ ตามความจําเป็นเพ่ือรักษาความสงบ

เรียบร้อยของการประชุม 

 (๓)  ควบคุมและดาํเนินกจิการของสภามหาวิทยาลัย 

 (๔)  เป็นผู้แทนของสภามหาวิทยาลัยในกจิการของสภามหาวิทยาลัย 

 (๕)  เป็นผู้ลงนามในคาํสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ คณะทาํงาน หรือบุคคลใด

บุคคลหน่ึงเพ่ือกระทาํการใดๆอนัอยู่ในอาํนาจหน้าที่ของสภามหาวิทยาลัย 

 (๖)  อาํนาจและหน้าที่อืน่ตามที่มีกฎหมายบัญญัติไว้หรือตามที่กาํหนดไว้ในข้อบังคับน้ี 

 ข้อ ๖  อุปนายกสภามหาวิทยาลัยมีอาํนาจและหน้าที่ช่วยนายกสภามหาวิทยาลัยในกจิการ 

อนัเป็นอาํนาจและหน้าที่ของนายกสภามหาวิทยาลัย หรือตามที่นายกสภามหาวิทยาลัยมอบหมาย 

 ในกรณีที่ไม่มีนายกสภามหาวิทยาลัยหรือนายกสภามหาวิทยาลัยไม่อยู่หรือไม่สามารถปฏิบัติ

หน้าที่ได้ ให้อุปนายกสภามหาวิทยาลัยทาํหน้าที่แทนนายกสภามหาวิทยาลัย 

 ข้อ ๗  เลขานุการมีอาํนาจและหน้าที่ ดังต่อไปน้ี 

 (๑)  จัดทาํระเบียบวาระการประชุมเพ่ือเสนอต่อนายกสภามหาวิทยาลัย  

 (๒)  นัดประชุมสภามหาวิทยาลัยตามที่ประธานกาํหนด 

 (๓)  ช่วยประธานในการดาํเนินการประชุมตามที่ประธานหรือสภามหาวิทยาลัยมอบหมาย 

 (๔)  ควบคุมการทาํรายงานการประชุม 

 (๕)  ส่งมติหรือความเหน็ของสภามหาวิทยาลัยที่ได้ผ่านความเหน็ชอบของสภามหาวิทยาลัย

แล้ว ไปยังผู้ที่เกี่ยวข้อง 

 (๖)  ปฏิบตัิการอืน่ตามที่กฎหมายบัญญัติ หรือตามที่กาํหนดไว้ในข้อบังคบัน้ี 

 (๗)  ปฏิบัติการอืน่ตามที่นายกสภามหาวิทยาลัยมอบหมาย 

 

หมวด ๒ 

การประชุมสภามหาวิทยาลยั 

 ข้อ ๘  การประชุมให้มีอย่างน้อยเดือนละหน่ึงคร้ัง หรือตามกาํหนดที่สภามหาวิทยาลัยได้มีมติ

ไว้ แต่ประธานจะสั่งงดการประชุมคร้ังใดกไ็ด้ เม่ือเห็นว่าไม่มีเร่ืองที่สมควรจะบรรจุเข้าระเบียบวาระ 

การประชุม 

 ในกรณีที่ประธานเหน็สมควรเรียกประชุมเป็นพิเศษกใ็ห้เรียกประชุมได้ 

 ข้อ ๙  การนัดประชุมต้องทาํเป็นหนังสอื เว้นแต่เม่ือได้แจ้งนัดในที่ประชุมแล้ว จึงให้นัดเฉพาะ

กรรมการที่มิได้อยู่ในที่ประชุมเม่ือมีการแจ้งเท่าน้ัน 

 การนัดประชุมให้นัดล่วงหน้าไม่น้อยกว่าสามวัน แต่ถ้าประธานจะนัดประชุมเรว็กว่าน้ัน โดยไม่

ต้องทาํเป็นหนังสอืกไ็ด้เม่ือเหน็ว่าเป็นเร่ืองด่วน 

 ข้อ ๑๐ ให้ส่งระเบียบวาระการประชุมกับเอกสารที่เกี่ยวข้องไปพร้อมกับหนังสือนัดประชุม   

ถ้าประธานเหน็สมควรจะบรรจุเร่ืองใดเพ่ิมเติมในระเบียบวาระการประชุมกไ็ด้  แต่ต้องก่อนวันประชุม

ไม่น้อยกว่าหน่ึงวัน ยกเว้นกรณปีระธานเหน็ว่าเป็นเร่ืองจาํเป็นเร่งด่วน 



 ๓ 

 ข้อ ๑๑ การจัดระเบียบวาระการประชุมให้เป็นไปตามลาํดับ ดังต่อไปน้ี  

(๑)  เร่ืองแจ้งเพ่ือทราบ 

(๒)  เร่ืองรับรองรายงานการประชุม 

 (๓)  เร่ืองสบืเน่ือง / เร่ืองค้างพิจารณา 

 (๔)  เร่ืองเพ่ือพิจารณา 

 (๕)  เร่ืองเพ่ือพิจารณาทกัท้วง 

 (๖)  เร่ืองอืน่ๆ 

 ในกรณีที่เหน็ว่าเร่ืองใดเป็นเร่ืองด่วน ประธานจะจัดไว้ในลาํดับใดของระเบียบวาระการประชุมกไ็ด้ 

 ข้อ ๑๒  ให้มีการลงลายมือช่ือกรรมการหรือผู้มาเข้าร่วมประชุมในการประชุมทุกคราว เม่ือมี

กรรมการมาครบองค์ประชุม ให้ประธานดาํเนินการประชุมได้  

 ในการประชุมต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหน่ึงของจํานวนกรรมการทั้งหมดเท่าที่       

มีอยู่ จึงจะเป็นองค์ประชุม  

 ข้อ ๑๓  เม่ือพ้นกาํหนดเวลาประชุมสามสิบนาทีแล้ว  จํานวนกรรมการยังไม่ครบองค์ประชุม 

ประธานอาจสั่งให้งดการประชุมหรือเล่ือนการประชุมไปกไ็ด้ 

 ข้อ ๑๔  เม่ือถึงกาํหนดเวลาประชุมหรือพ้นกาํหนดเวลาประชุมสามสิบนาทีแล้ว นายกสภา

มหาวิทยาลัยและอุปนายกสภามหาวิทยาลัยไม่อาจมาประชุมได้ ให้เลขานุการแจ้งให้ที่ประชุมทราบ  

เพ่ือเลือกกรรมการคนหน่ึงทาํหน้าที่ประธานช่ัวคราวของที่ประชุม 

 ข้อ ๑๕  ในการประชุม ให้ที่ประชุมพิจารณาเฉพาะเร่ืองที่มีอยู่ในระเบียบวาระการประชุม         

และต้องดาํเนินการพิจารณาตามลาํดับระเบียบวาระการประชุมที่จัดไว้ เว้นแต่ที่ประชุมจะได้มีมติเป็น

อย่างอืน่ 

 ข้อ ๑๖ ในการประชุม ถ้ากรรมการจาํนวนไม่น้อยกว่ากึ่งหน่ึงของกรรมการที่มาประชุม เห็นว่า

สมควรที่จะให้ประชุมลับกใ็ห้ประชุมลับ 

 ในการประชุมลับผู้ที่จะอยู่ในที่ประชุม หรือ ณ ที่ใดในระยะที่อาจฟังการประชุมได้ ได้แก่ 

กรรมการ ผู้ที่ต้องปฏิบัติหน้าที่ในการประชุม และผู้ที่ได้รับอนุญาตจากประธานเท่าน้ัน  

ในกรณีทีมี่การประชุมลับ สภามหาวิทยาลัยอาจมีมติมิให้จดรายงานการประชุมลับทั้งหมดหรือ

บางส่วนกไ็ด้ แต่ต้องให้บันทกึพฤติการณ์ไว้  

 การเปิดเผยรายงานการประชุมลับ ให้เป็นไปตามมติของสภามหาวิทยาลัย 

 ข้อ ๑๗  ประธานมีอาํนาจปรึกษาหารือที่ประชุมในปัญหาใดๆ สั่งพักการประชุม เล่ือนการ

ประชุม หรือเลิกการประชุมได้ตามที่เหน็สมควร 

ข้อ ๑๘  บันทกึการประชุมและรายงานการประชุมให้จัดทาํตามรูปแบบและวิธีการที่เลขานุการ

กาํหนด 

ให้เลขานุการหรือผู้ซ่ึงเลขานุการมอบหมายเป็นผู้ตรวจรายงานการประชุม 



 ๔ 

 รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยทุกคร้ังจะต้องมีรายช่ือกรรมการที่มาประชุม ลาประชุม 

และขาดประชุม  

 ข้อ ๑๙  รายงานการประชุมให้เปิดเผยได้ เว้นแต่รายงานการประชุมลับที่ได้มีมติของ          

สภามหาวิทยาลัยมิให้เปิดเผยและข้อความที่ห้ามโฆษณา  

 ข้อ ๒๐  กรรมการอาจขอแก้ไขเพ่ิมเติมรายงานการประชุมให้ตรงตามที่เป็นจริงได้  

 การจะให้แก้ไขเพ่ิมเติมได้หรือไม่น้ัน สดุแล้วแต่มติของที่ประชุมจะพิจารณาวินิจฉัยช้ีขาด 

 ข้อ ๒๑  เม่ือสภามหาวิทยาลัยมีมติรับรองรายงานการประชุมคร้ังใดแล้ว ให้ประธานลงลายมือ

ช่ือไว้เป็นหลักฐาน 

 ข้อ ๒๒  สภามหาวิทยาลัยอาจมีมติห้ามโฆษณาข้อความอันเกี่ยวกับความปลอดภัย หรือ

ผลประโยชน์สาํคัญของมหาวิทยาลัยที่ได้กล่าวหรือปรากฏในรายงานการประชุมกไ็ด้ 

 

หมวด ๓ 

การมีมติและการวินิจฉยัช้ีขาด 

 ข้อ ๒๓  ในการพิจารณาเร่ืองใด ถ้าที่ประชุมไม่มีข้อทกัท้วงให้ประธานสรุปการประชุมเร่ืองน้ัน 

และให้ถือว่าที่ประชุมมีมติโดยฉันทานุมัติร่วมกนัตามน้ัน 

 ในกรณีที่จะต้องมีการลงมติ ให้ประธานขอให้ที่ประชุมลงมต ิ

 ข้อ ๒๔  กรรมการจะต้องอยู่ในห้องประชุมจึงจะมีสทิธลิงมติหรือวินิจฉัยช้ีขาด  

กรรมการจะอยู่ในที่ประชุมขณะมีการอภิปรายและลงมติในเร่ืองใดที่มีประโยชน์ได้เสียส่วนตน

เกี่ยวข้องด้วยไม่ได้  เว้นแต่ที่ประชุมจะมีมติอนุญาตให้อยู่ในที่ประชุมเพียงเพ่ือช้ีแจงข้อเทจ็จริงอนัจะทาํ

ความกระจ่างในเร่ืองน้ัน 

กรรมการซ่ึงเข้ามาในที่ประชุมระหว่างการออกเสียงลงคะแนน อาจออกเสียงลงคะแนนได้        

ก่อนประธานสั่งปิดการนับคะแนน 

การลงมติให้ถือเอาเสยีงข้างมาก กรรมการคนหน่ึงให้มีเสียงหน่ึงในการลงคะแนน ถ้าคะแนน

เสยีงเท่ากนัให้ประธานออกเสยีงเพ่ิมขึ้นอกีเสยีงหน่ึงเป็นเสยีงช้ีขาด เว้นแต่ จะมีกฎหมาย กฎ ข้อบังคับ 

ระเบียบ หรือประกาศกาํหนดไว้เป็นอย่างอืน่  

 ข้อ ๒๕  การออกเสยีงลงคะแนนให้กระทาํเป็นการเปิดเผย เว้นแต่ที่ประชุมมีมติให้กระทาํเป็น

การลับ จึงให้ลงคะแนนลับ 

 วิธกีารลงคะแนนเปิดเผยและวิธกีารลงคะแนนลับ  ให้ประธานเป็นผู้กาํหนดตามความเห็นชอบ

ของที่ประชุม   

 ข้อ ๒๖  เม่ือได้นับคะแนนเสียงแล้ว ให้ประธานประกาศผลการลงมติหรือผลการวินิจฉัย 

ช้ีขาดแล้วแต่กรณีต่อที่ประชุมทนัท ี



 ๕ 

 ข้อ ๒๗  ในการนับคะแนนเสยีงคร้ังใด ถ้ากรรมการไม่น้อยกว่าหน่ึงในสี่ของกรรมการทั้งหมด

เท่าที่มีอยู่ เสนอให้มีการนับคะแนนเสยีงใหม่กใ็ห้มีการนับใหม่  

 

หมวด ๔ 

ขอ้พึงปฏิบติัสาํหรบักรรมการ 

 ข้อ ๒๘  ที่ประชุมย่อมเป็นที่เคารพห้ามมิให้ผู้ใดกระทาํการใดในที่ประชุมโดยขาดคารวะหรือ

ก่อกวนความสงบเรียบร้อยของที่ประชุม 

 ข้อ ๒๙  กรรมการพึงปฏิบัติตามหลักการและมารยาทในการประชุมดังต่อไปน้ี 

 (๑)  กรรมการที่ประสงค์จะกล่าวถ้อยคาํต่อที่ประชุมพึงยกมือเหนือศีรษะและขออนุญาตต่อ

ประธานเม่ือประธานอนุญาตแล้วจึงกล่าวได้ 

 (๒)  กรรมการพึงร่วมกันสร้างบรรยากาศในการประชุมไปในทางสร้างสรรค์เพ่ือให้เกิด

ประโยชน์เป็นสาํคัญ 

 (๓)  กรรมการควรมีโอกาสได้แสดงความเหน็อย่างอสิระและทั่วถึง 

 (๔)  กรรมการพึงอภิปรายให้อยู่ในประเดน็ และกระชับโดยใช้เวลาอย่างมีประสทิธภิาพ 

 (๕)  กรรมการพึงเคารพความคิดเห็นผู้อื่น กล่าวถ้อยคาํสุภาพ ไม่พูดส่อเสียดหรือใส่ความ

ผู้อืน่ 

 

  

     ประกาศ ณ วันที่  ๑๖ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๓ 

(ลงนาม)  จรัส สวุรรณเวลา 

     (ศาสตราจารย์ นายแพทย์จรัส สวุรรณเวลา) 

          นายกสภามหาวิทยาลัย 

 

 

 


