
 
 

ข�อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร� 

ว�าด�วยการประชุมสภามหาวิทยาลัย 

พ.ศ. ๒๕๕๔ 

 
  โดยที่เป
นการสมควรปรับปรุงหลักเกณฑ�และวิธีการในส!วนท่ีเก่ียวข#องกับการประชุมสภามหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร�ให#มีความเหมาะสมย่ิงข้ึน 
  อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๗(๒) และมาตรา ๑๘  แห!งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคล  พ.ศ. ๒๕๔๘  และโดยมติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร�  ในการประชุมคร้ังที่          
๓/๒๕๕๔  เม่ือวันที่  ๒๒  มีนาคม ๒๕๕๔ จึงออกข#อบังคับไว#ดังน้ี 
  ข#อ  ๑  ข#อบังคับน้ีเรียกว!า “ข#อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร�  ว!าด#วยการ
ประชุมสภามหาวิทยาลัย  พ.ศ. ๒๕๕๔” 
  ข#อ  ๒  ข#อบังคับน้ีให#ใช#บังคับต้ังแต!วันถัดจากวันประกาศเป
นต#นไป 
  ข#อ  ๓  ให#ยกเลิกข#อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร�  ว!าด#วยการประชุมสภา
มหาวิทยาลัย  พ.ศ.  ๒๕๔๘ 
  บรรดาข#อบังคับ  ระเบียบ  ประกาศ  คําส่ัง  หรือมติอ่ืนใดที่กําหนดไว#แล#วในข#อบังคับน้ี  หรือซึ่งขัด
หรือแย#งกับข#อบังคับน้ี  ให#ใช#ข#อบังคับน้ีแทน 
  ข#อ  ๔  ในข#อบังคับน้ี 
  “สภามหาวิทยาลัย”  หมายความว!า  สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร� 
  “นายกสภามหาวิทยาลัย”  หมายความว!า  นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร� 
  “อุปนายกสภามหาวิทยาลัย”  หมายความว!า  อุปนายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
รัตนโกสินทร� 
  “ประธาน”  หมายความว!า  ประธานการประชุมสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร� 
  “กรรมการ”  หมายความว!า  กรรมการสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร� 
  “เลขานุการ”  หมายความว!า  เลขานุการสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร� 
  “การประชุม”  หมายความว!า  การประชุมสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร� 
  “ท่ีประชุม”  หมายความว!า  กรรมการที่มาประชุมหรือสถานที่การประชุมสภามหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร�  และให#หมายความรวมถึงที่ประชุมด#วยระบบทางไกลผ!านจอภาพด#วย 

หมวด ๑ 

อํานาจและหน�าที่ของนายกสภามหาวิทยาลัย  และเลขานุการ 

  ข#อ  ๕  นายกสภามหาวิทยาลัย  มีอํานาจและหน#าท่ีดังต!อไปน้ี 
 



(๑)  เป
นประธานการประชุม 
(๒) กําหนดการประชุม 
(๓) ควบคุมและดําเนินการประชุม 
(๔) งดการประชุมปกติ  หรือเรียกประชุมเป
นพิเศษเม่ือมีเหตุเร!งด!วน 
(๕) อํานาจและหน#าท่ีอ่ืนตามที่กฎหมายบัญญัติไว#หรือตามท่ีกําหนดไว#ในข#อบังคับน้ี 

เมื่อไม!มีผู#ดํารงตําแหน!งนายกสภามหาวิทยาลัยหรือมีแต!ไม!อาจปฏิบัติหน#าที่ได#  ให#อุปนายกสภา
มหาวิทยาลัยทําหน#าที่แทน  ในกรณีที่อุปนายกสภามหาวิทยาลัยไม!อาจปฏิบัติหน#าที่ได#  ให#ท่ีประชุมเลือกกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยผู#ทรงคุณวุฒิคนหน่ึงทําหน#าท่ีแทน  โดยให#มีอํานาจและหน#าท่ีเช!นเดียวกันกับนายกสภามหาวิทยาลัยตามท่ี
กําหนดไว#ในวรรคแรก 

ข#อ  ๖  เลขานุการ  มีอํานาจและหน#าท่ีดังต!อไปน้ี 
(๑) เชิญประชุมสภามหาวิทยาลัยตามมติของสภามหาวิทยาลัยหรือคําส่ังของนายกสภา

มหาวิทยาลัย 
(๒) ช้ีแจงกฎหมาย  ข#อบังคับ  ระเบียบ  ประกาศ  คําส่ังหรือหนังสือส่ังการของมหาวิทยาลัย  

เมื่อนายกสภามหาวิทยาลัยมีคําส่ังให#ช้ีแจง 
(๓) จัดทําระเบียบวาระการประชุมและเอกสารท่ีเก่ียวข#อง 
(๔) จัดทํารายงานการประชุม 
(๕) รักษาเอกสารและโสตทัศนวัสดุ 
(๖) แจ#งมติการประชุมไปยังผู#เก่ียวข#อง 
(๗) ปฏิบัติหน#าท่ีอ่ืนตามที่กําหนดไว#ในข#อบังคับน้ีหรือตามท่ีนายกสภามหาวิทยาลัย
มอบหมาย 

ข#อ  ๗  เลขานุการอาจเสนอแต!งต้ังผู#ช!วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัยต!อนายกสภามหาวิทยาลัยเพื่อ
ช!วยเหลือการปฏิบัติหน#าที่ของเลขานุการได# 

หมวด  ๒ 

การประชุม 

  ข#อ  ๘  ให#มีการประชุมสภามหาวิทยาลัยปกติอย!างน#อยเดือนละหน่ึงครั้ง 
  ข#อ  ๙  ถ#ากรรมการต้ังแต!หน่ึงในส่ีข้ึนไปของจํานวนกรรมการทั้งหมดเท!าท่ีมีอยู!ร#องขอให#สภา
มหาวิทยาลัยเปHดประชุมเพื่อกิจการอย!างหน่ึงอย!างใด  ให#นายกสภามหาวิทยาลัยเรียกประชุมสภามหาวิทยาลัยภายใน
สิบวัน  นับต้ังแต!วันที่นายกสภามหาวิทยาลัยได#รับหนังสือร#องขอ 
  ข#อ  ๑๐  การเรียกประชุมสภามหาวิทยาลัยให#ทําเป
นหนังสือแจ#งพร#อมด#วยระเบียบวาระการประชุม
และหรือเอกสารท่ีเก่ียวข#อง  ให#กรรมการทราบล!วงหน#าไม!น#อยกว!าสามวัน  เว#นแต!การประชุมเร!งด!วน  จะแจ#งระเบียบ
วาระการประชุมและเอกสารท่ีเก่ียวข#องให#กรรมการทราบขณะประชุมก็ได# 
  การเรียกประชุมหรือการส!งเอกสารตามวรรคแรก  อาจดําเนินการทางโทรสาร  ส่ืออิเล็กทรอนิกส�  
หรือส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศประเภทอ่ืนเพิ่มเติมอีกด#วยก็ได#  เมื่อนายกสภามหาวิทยาลัยเห็นสมควร   

-๒- 



  ข#อ  ๑๑  ให#มีการลงลายมือช่ือกรรมการและผู#เข#าร!วมประชุมทุกคน 
  ข#อ  ๑๒  ในการประชุมต#องมีจํานวนกรรมการไม!น#อยกว!าก่ึงหน่ึงของจํานวนกรรมการท้ังหมดเท!าท่ีมี
อยู!จึงเป
นองค�ประชุม 
  ทั้งน้ี  รวมถึงการประชุมด#วยระบบทางไกลผ!านจอภาพด#วย 
  ข#อ  ๑๓  การจัดระเบียบวาระการประชุม  ให#เป
นไปตามที่ประธานหรือเลขานุการแล#วแต!กรณี      
จะพิจารณาเห็นสมควรไปตามลําดับดังต!อไปน้ี 

(๑)  เร่ืองประธานแจ#งให#ทราบ 
(๒) เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
(๓) เรื่องสืบเน่ืองหรือค#างพิจารณาจากการประชุมครั้งก!อน 
(๔) เรื่องเสนอเพื่อทราบ 
(๕) เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
(๖) เรื่องอ่ืนๆ 
ข#อ  ๑๔  ให#ดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระ  เว#นแต!ในกรณีที่ประธานหรือเลขานุการเห็นว!า  

เรื่องใดเป
นเรื่องเร!งด!วนจะจัดไว#ลําดับใดของวาระการประชุมก็ได# 
ข#อ  ๑๕  ให#เลขานุการจัดทํารายงานการประชุม  เว#นแต!รายงานการประชุมท่ีสภามหาวิทยาลัยมีมติ 

มิให#เปHดเผย 
ข#อ  ๑๖  ในการประชุมถ#ากรรมการที่มาประชุมร#องขอให#ประชุมลับ  ให#เป
นอํานาจของประธานใน

การอนุญาตให#ประชุมลับ 
ในการประชุมลับ  ห#ามบุคคลภายนอกเข#าฟMงการประชุม  เว#นแต!ผู#ท่ีได#รับอนุญาตจากประธานเท!าน้ัน 
ข#อ  ๑๗  ให#ท่ีประชุมพิจารณาเฉพาะเรื่องท่ีมีอยู!ในระเบียบวาระการประชุมหรือเร่ืองท่ีผ!านการ

อนุญาตจากเลขานุการ  และต#องดําเนินการพิจารณาตามลําดับระเบียบวาระการประชุมท่ีจัดไว#  เว#นแต!ที่ประชุมจะ   
ลงมติเป
นอย!างอ่ืน 

ข#อ  ๑๘  ผู#ใดประสงค�จะกล!าวถ#อยคําต!อท่ีประชุม  ให#ยกมือข้ึนพ#นศีรษะ  เม่ือประธานอนุญาตแล#ว  
จึงกล!าวได#  และต#องเป
นคํากล!าวกับประธานเท!าน้ัน 

ข#อ  ๑๙  ประธานมีอํานาจปรึกษาหารือท่ีประชุมในปMญหาใดๆ  กําหนดวิธีการตรวจสอบองค�ประชุม  
ส่ังพักการประชุม  เล่ือนการประชุม  เลิกการประชุมหรือส่ังให#ผู#ใดท่ีก!อความไม!สงบเรียบร#อยออกจากท่ีประชุมได#ตามที่
เห็นสมควร 

ข#อ  ๒๐  ในการประชุมสภามหาวิทยาลัย  ถ#ามีการพิจารณาเรื่องท่ีเก่ียวข#องกับกรรมการหรือผู#ใด
โดยเฉพาะ  กรรมการหรือผู#น้ันไม!มีสิทธิอยู!ในท่ีประชุมขณะน้ัน  เว#นแต!ได#รับอนุญาตจากประธาน 

 ข#อ  ๒๑  การแสดงความคิดเห็นในท่ีประชุมต#องอยู!ในประเด็นหรือเก่ียวกับประเด็นท่ีกําลังพิจารณา
กันอยู!  ห#ามมิให#นําเอกสารใดๆ  มาอ!านให#ที่ประชุมฟMงโดยไม!จําเป
น  และห#ามมิให#นําวัตถุหรือเอกสารใดๆ  เข#ามา
แสดงในท่ีประชุม  เว#นแต!ได#รับอนุญาตจากประธาน 

ห#ามมิให#มีการบันทึกภาพหรือเสียงการประชุม  โดยมิได#รับอนุญาตจากประธาน 

-๓- 



ข#อ  ๒๒  ถ#าประธานเห็นว!าผู#ใดได#แสดงความคิดเห็นพอสมควรแล#ว  ประธานจะให#ผู#น้ันหยุดแสดง
ความคิดเห็นก็ได# 

หมวด  ๓ 

การลงมติ 

  ข#อ  ๒๓  การลงมติให#ดําเนินการดังต!อไปน้ี 
                                (๑)  การลงมติให#กระทําโดยเปHดเผย  เว#นแต!เมื่อมีกรรมการคนใดคนหน่ึงร#องขอให#ลงมติโดย
ลับหรือโดยวิธีการอ่ืนใดโดยกรรมการที่มาประชุมไม!น#อยกว!าก่ึงหน่ึงเห็นชอบด#วยจึงให#กระทําโดยลับ  หรือวิธีการอ่ืนใด 

(๒)  การลงมติโดยเปHดเผยให#ปฏิบัติดังน้ี 
      ก.  ยกมือข้ึนพ#นศีรษะ  หรือ 
      ข.  ประธานเรียกช่ือกรรมการให#ออกเสียง  หรือ 
      ค.  วิธีอ่ืนใดซ่ึงที่ประชุมเห็นควร 
(๓)  การลงมติโดยลับให#ปฏิบัติดังน้ี 
      ก.  เขียนสัญลักษณ�  หรือเครื่องหมายบนแผ!นกระดาษที่เจ#าหน#าที่จัดให#ตามท่ีที่ประชุม

กําหนด  หรือ 
      ข.  วิธีอ่ืนใดซ่ึงที่ประชุมเห็นสมควร 
(๔)  การลงมติโดยวิธีอ่ืนใด   ซ่ึงที่ประชุมจะได#กําหนด 
(๕)  การลงมติให#ถือเสียงข#างมากเป
นเกณฑ�  ยกเว#นมีระเบียบหรือที่ประชุมจะกําหนดเป
น

อย!างอ่ืน 
หมวด  ๔ 

บทเบ็ดเตล็ด 

  ข#อ  ๒๔  ในการรับรองรายงานการประชุมและการอนุมัติให#ปริญญา  อนุปริญญาหรือประกาศนียบัตร  
ตามมาตรา  ๑๗(๗)  แห!งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล  พ.ศ. ๒๕๔๘  นายกสภามหาวิทยาลัยอาจ
เรียกประชุมสภามหาวิทยาลัย  และให#กรรมการออกเสียงลงมติโดยกรรมการไม!ต#องมาประชุมพร#อมกันตามวัน เวลา 
และสถานท่ีที่กําหนดก็ได#  แต!ต#องแจ#งผลการประชุมน้ันให#สภามหาวิทยาลัยทราบในการประชุมสภามหาวิทยาลัยคราว
ต!อไป 
  ข#อ  ๒๕  ผู#ใดฝPาฝQนข#อบังคับน้ี  ประธานมีอํานาจเตือน  ห#ามปราม  ให#ถอนคําพูด  ห#ามพูดในเรื่องท่ี
กําลังพิจารณากันอยู!  ให#กล!าวขอขมาในที่ประชุม  หรือส่ังให#ออกไปจากท่ีประชุม 
  ในกรณีที่ประธานส่ังให#ผู#ใดออกจากท่ีประชุม  หากผู#น้ันขัดขืน  ประธานมีอํานาจส่ังเจ#าหน#าที่รักษา
ความปลอดภัย  ให#นําตัวออกจากสถานที่ประชุม  คําส่ังของประธานตามข#อน้ี  ผู#ใดจะโต#แย#งมิได# 
  ข#อ  ๒๖  ในกรณีที่มีปMญหาที่จะต#องตีความตามข#อบังคับน้ี  ให#เป
นอํานาจของสภามหาวิทยาลัยที่จะ
วินิจฉัยและเม่ือสภามหาวิทยาลัยลงมติวินิจฉัย  โดยมีคะแนนเสียงไม!น#อยกว!าก่ึงหน่ึงของจํานวนกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยเท!าท่ีมีอยู!เป
นประการใด  ให#ถือว!าคําวินิจฉัยน้ันเป
นเด็ดขาด 

-๔- 



  ข#อ  ๒๗  ในกรณีที่มีเหตุผลความจําเป
นเฉพาะการประชุมพิจารณาเรื่องใด  สภามหาวิทยาลัยอาจมี
มติให#งดใช#ข#อบังคับน้ีข#อใดข#อหน่ึงในการประชุมเรื่องน้ันก็ได# 
  ข#อ  ๒๘  ให#นายกสภามหาวิทยาลัยรักษาการให#เป
นไปตามข#อบังคับน้ี 

   ประกาศ  ณ  วันท่ี      ๒๙   เมษายน  พ.ศ. ๒๕๕๔ 
 
 
 
                                                                 (นายประพัฒน�  โพธิวรคุณ) 
                                               นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร� 

 

-๕- 


