ข้ อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ว่ าด้ วยการประชุมและวิธีดาเนินงานของสภามหาวิทยาลัย
พ.ศ. ๒๕๕๑
--------------เพื่ออนุวตั ตามมาตรา ๒๙ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๑ ในส่ วนที่
เกี่ยวกับการประชุมและการดาเนินงานของสภามหาวิทยาลัย
อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๒๕(๓) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ.
๒๕๕๑ และมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ในคราวประชุมครั้งที่ ๑๓/๒๕๕๑ เมื่อวันที่ ๒๗
ธันวาคม ๒๕๕๑ จึงออกข้อบังคับไว้ดงั นี้
ข้อ ๑ ข้อบังคับนี้เรี ยกว่า “ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการประชุมและวิธี
ดาเนินงานของสภามหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๑”
ข้อ ๒ ข้อบังคับนี้ให้ใช้บงั คับตั้งแต่วนั ถัดจากวันประกาศเป็ นต้นไป
ข้อ ๓ ให้นายกสภามหาวิทยาลัยรักษาการตามข้อบังคับนี้
หมวด ๑
อำนำจและหน้ ำที่ของนำยกสภำมหำวิทยำลัย อุปนำยกสภำมหำวิทยำลัย และเลขำนุกำรสภำมหำวิทยำลัย
ข้อ ๔ นายกสภามหาวิทยาลัย มีอานาจและหน้าที่ ดังต่อไปนี้
๔.๑ กากับดูแลและดาเนินกิจการของสภามหาวิทยาลัย
๔.๒ เป็ นผูแ้ ทนของสภามหาวิทยาลัยในกิจการของสภามหาวิทยาลัย
๔.๓ ปฏิบตั ิหน้าที่อื่นตามที่กฎหมายบัญญัติหรื อตามที่ขอ้ บังคับของมหาวิทยาลัยกาหนดไว้
ข้อ ๕ อุปนายกสภามหาวิทยาลัยมีอานาจและหน้าที่ช่วยนายกสภามหาวิทยาลัยในกิจการทัว่ ไป
หรื อตามที่ได้รับมอบหมาย
ข้อ ๖ เมื่อนายกสภามหาวิทยาลัยไม่อยูห่ รื อไม่อาจปฏิบตั ิหน้าที่ได้ ให้อุปนายกสภามหาวิทยาลัย
ทาหน้าที่แทนนายกสภามหาวิทยาลัย และให้มีอานาจหน้าที่เช่นเดียวกับนายกสภามหาวิทยาลัยตามที่
กาหนดในข้อ ๔
เมื่ออุปนายกสภามหาวิทยาลัยไม่อาจปฏิบตั ิหน้าที่ได้หรื อไม่มีผดู้ ารงตาแหน่งอุปนายกสภามหาวิทยาลัย ให้สภามหาวิทยาลัยเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูท้ รงคุณวุฒิคนหนึ่งทาหน้าที่แทน
นายกสภามหาวิทยาลัย

๒
ข้อ ๗ เลขานุการสภามหาวิทยาลัย มีอานาจและหน้าที่ดงั นี้
๗.๑ ประสานงานทัว่ ไปเกี่ยวกับการดาเนินงานของสภามหาวิทยาลัย
๗.๒ จัดเตรี ยมการประชุมและเชิญประชุมสภามหาวิทยาลัย
๗.๓ ทาหน้าที่เลขานุการที่ประชุมในการประชุมสภามหาวิทยาลัย
๗.๔ เชิญบุคคลอื่นโดยความเห็นชอบของนายกสภามหาวิทยาลัยเข้าร่ วมประชุม เพื่อ
ชี้แจงหรื อให้ขอ้ มูลประกอบการพิจารณาในเรื่ องใดเรื่ องหนึ่งต่อที่ประชุม
๗.๕ ควบคุมดูแลการจัดทารายงานการประชุม
๗.๖ แจ้งมติของสภามหาวิทยาลัยให้ผทู้ ี่เกี่ยวข้องทราบ
๗.๗ ติดตามผลการปฏิบตั ิตามมติสภามหาวิทยาลัย
๗.๘ กากับดูแลสานักงานสภามหาวิทยาลัย
๗.๙ ปฏิบตั ิงานตามที่สภามหาวิทยาลัยหรื อนายกสภามหาวิทยาลัยมอบหมาย
ข้อ ๘ เมื่อเลขานุการสภามหาวิทยาลัยไม่อาจปฏิบตั ิหน้าที่ได้ หรื อไม่มีผดู้ ารงตาแหน่ง
เลขานุการสภามหาวิทยาลัย ให้นายกสภามหาวิทยาลัยโดยคาแนะนาของอธิการบดีแต่งตั้งรองอธิการบดี
คนหนึ่งทาหน้าที่แทนเลขานุการสภามหาวิทยาลัย
หมวด ๒
กำรประชุ ม
ข้อ ๙ การประชุมสภามหาวิทยาลัยให้ดาเนินการดังต่อไปนี้
๙.๑ ให้นายกสภามหาวิทยาลัยเป็ นผูเ้ รี ยกประชุมสภามหาวิทยาลัย ในกรณี ที่มีความ
จาเป็ นเร่ งด่วน อธิ การบดีหรื อกรรมการสภามหาวิทยาลัยจานวนไม่นอ้ ยกว่าหนึ่งในสี่ ของจานวน
กรรมการทั้งหมดอาจร้องขอต่อนายกสภามหาวิทยาลัยพิจารณาให้มีการประชุมสภามหาวิทยาลัยได้
๙.๒ ในการประชุม ต้องมีกรรมการสภามหาวิทยาลัยมาประชุมอย่างน้อยกึ่งหนึ่งของ
จานวนกรรมการทั้งหมดจึงจะเป็ นองค์ประชุม
วิธีการประชุมสภามหาวิทยาลัยจะดาเนินการโดยเชิญกรรมการสภามหาวิทยาลัย
มาร่ วมประชุม ณ สถานที่ที่กาหนด หรื อโดยวิธีอื่นใดซึ่ งผูเ้ ข้าร่ วมประชุมสามารถปรึ กษาหารื อกันได้ แม้
จะมิได้อยูใ่ นสถานที่เดียวกันก็ได้ ทั้งนี้ตามที่นายกสภามหาวิทยาลัยกาหนด
๙.๓ ให้นายกสภามหาวิทยาลัยเป็ นประธานในที่ประชุม ในกรณี ที่นายกสภามหาวิทยาลัย
ไม่อาจมาประชุมได้ ให้อุปนายกสภามหาวิทยาลัยเป็ นประธานในที่ประชุม ในกรณี ที่ท้ งั นายกสภามหาวิทยาลัย และอุปนายกสภามหาวิทยาลัยไม่อาจมาประชุมได้ ให้ที่ประชุมเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผูท้ รงคุณวุฒิคนหนึ่งเป็ นประธานในที่ประชุม
๙.๔ วิธีปฏิบตั ิในการเรี ยกประชุม ให้ดาเนินการดังนี้
๙.๔.๑ การนัดประชุม ให้เลขานุการสภามหาวิทยาลัยแจ้งเป็ นลายลักษณ์
อักษรเป็ นการล่วงหน้า เว้นแต่นายกสภามหาวิทยาลัยเห็นว่าเป็ น
เรื่ องเร่ งด่วนอาจให้นดั ประชุมโดยวิธีการอื่นได้

๓
๙.๔.๒ ให้เลขานุการสภามหาวิทยาลัย หรื อผูท้ ี่นายกสภามหาวิทยาลัย
มอบหมายในกรณี ที่เลขานุการสภามหาวิทยาลัยไม่อยูห่ รื อไม่อาจ
ปฏิบตั ิหน้าที่ได้ ส่ งระเบียบวาระการประชุมกับเอกสารที่เกี่ยวข้อง
ไปพร้อมกับหนังสื อนัดประชุมให้กรรมการสภามหาวิทยาลัยทุกคน
ก่อนการประชุมไม่นอ้ ยกว่า ๕ วัน และอาจส่ งเพิ่มเติมได้ตามที่เห็นว่า
จาเป็ นหรื อสมควร
การส่ งระเบียบวาระการประชุมและเอกสารที่เกี่ยวข้องจะส่ ง
โดยวิธีการอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้
๙.๕ การจัดระเบียบวาระการประชุมโดยปกติ ให้จดั ลาดับดังนี้
(๑) เรื่ อง แจ้งให้ที่ประชุมทราบ
(๒) เรื่ อง รับรองรายงานการประชุม
(๓) เรื่ อง สื บเนื่อง หรื อ เรื่ องค้างการพิจารณา
(๔) เรื่ อง เสนอเพื่อพิจารณา
(๕) เรื่ อง อื่นๆ (ถ้ามี)
ในกรณี ที่นายกสภามหาวิทยาลัยเห็นว่าเรื่ องใดเป็ นเรื่ องเร่ งด่วน จะนามาพิจารณา
ก่อนก็ได้
เพื่อให้การประชุมสภามหาวิทยาลัยเป็ นไปอย่างมีประสิ ทธิภาพ นายกสภามหาวิทยาลัยโดยความเห็นชอบของสภามหาวิทยาลัยอาจปรับปรุ งการจัดระเบียบวาระการประชุม ทั้งในเรื่ อง
ของการจัดลาดับและหัวข้อเรื่ องของระเบียบวาระการประชุมได้ตามความเหมาะสม
๙.๖ การเสนอเรื่ องเข้าที่ประชุม ให้ดาเนินการดังนี้
๙.๖.๑ อธิการบดีหรื อกรรมการสภามหาวิทยาลัย เสนอเรื่ องเป็ นลายลักษณ์
อักษร ต่อนายกสภามหาวิทยาลัยหรื อเลขานุการสภามหาวิทยาลัย
ล่วงหน้า ก่อนกาหนดวันประชุม อย่างน้อย ๑๐ วัน
๙.๖.๒ ในกรณี เร่ งด่วน นายกสภามหาวิทยาลัยอาจนาเรื่ องเสนอที่ประชุม
ในวันประชุมก็ได้
๙.๗ ประธานที่ประชุม หรื อกรรมการสภามหาวิทยาลัยจานวนไม่นอ้ ยกว่าหนึ่งในสี่ ของ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยเสนอให้ประชุมลับ ก็ให้ประชุมลับ
ผูท้ ี่อยูใ่ นที่ประชุมลับได้ ได้แก่ กรรมการสภามหาวิทยาลัย และผูท้ ี่ได้รับอนุญาต
จากประธานที่ประชุมเท่านั้น
๙.๘ การลงมติให้ดาเนินการดังต่อไปนี้
๙.๘.๑ การลงมติให้กระทาโดยเปิ ดเผย เว้นแต่เมื่อมีกรรมการสภามหาวิทยาลัย
คนใดคนหนึ่งร้องขอให้ลงมติโดยลับหรื อโดยวิธีการอื่นใด โดย
กรรมการที่มาประชุมไม่นอ้ ยกว่ากึ่งหนึ่งเห็นชอบด้วย จึงให้กระทา
โดยลับ

๔
๙.๘.๒ การลงมติโดยเปิ ดเผยให้ปฏิบตั ิดงั นี้
(๑) ยกมือขึ้นพ้นศีรษะ หรือ
(๒) ประธานเรี ยกชื่อกรรมการให้ออกเสี ยง หรือ
(๓) วิธีอื่นใดซึ่งที่ประชุมเห็นสมควร
๙.๘.๓ การลงมติโดยลับให้ปฏิบตั ิดงั นี้
(๑) เขียนสัญลักษณ์ หรื อเครื่ องหมายบนแผ่นกระดาษที่
เจ้าหน้าที่จดั ให้ตามที่ที่ประชุมกาหนด หรือ
(๒) วิธีอื่นใดซึ่งที่ประชุมเห็นสมควร
๙.๘.๔ การลงมติโดยวิธีอื่นใด ซึ่ งสภามหาวิทยาลัยจะได้กาหนด
๙.๘.๕ การลงมติให้ถือเสี ยงข้างมากเป็ นเกณฑ์ ยกเว้นมีระเบียบหรื อข้อบังคับ
กาหนดไว้เป็ นอย่างอื่น หรื อที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยจะกาหนดเป็ น
เรื่ อง ๆ ไป
ข้อ ๑๐ การบันทึกรายงานการประชุมและการแจ้งมติที่ประชุม
๑๐.๑ สภามหาวิทยาลัยอาจมีมติให้จดรายงานการประชุมลับครั้งใดทั้งหมด หรื อแต่
บางส่ วนก็ได้ แต่ให้มีการบันทึกการประชุมไว้ การเปิ ดเผยรายงานการประชุมลับ ให้เป็ นไปตามมติของ
สภามหาวิทยาลัย
๑๐.๒ เรื่ องที่สภามหาวิทยาลัยมีมติในการประชุมแล้ว ให้เลขานุการสภามหาวิทยาลัย
ด้วยความเห็นชอบของนายกสภามหาวิทยาลัยแจ้งให้ผทู้ ี่เกี่ยวข้องทราบ โดยไม่ตอ้ งรอรับรองรายงานการ
ประชุม ยกเว้นเรื่ องที่สภามหาวิทยาลัยมีมติโดยมีเงื่อนเวลาสาหรับถือปฏิบตั ิ
ข้อ ๑๑ นายกสภามหาวิทยาลัยอาจอนุญาตให้บุคคลที่ไม่ได้เป็ นกรรมการสภามหาวิทยาลัยเข้า
ร่ วมประชุมด้วยก็ได้
ข้อ ๑๒ ในกรณี ที่มีปัญหาที่จะต้องตีความตามข้อบังคับนี้ หรื อข้อบังคับนี้ไม่อาจใช้บงั คับได้
ให้เป็ นอานาจของสภามหาวิทยาลัยที่จะวินิจฉัย
ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๑

(ลงนาม)

เกษม วัฒนชัย
(ศำสตรำจำรย์ เกียรติคุณเกษม วัฒนชัย)
นำยกสภำมหำวิทยำลัยเชียงใหม่

