
กฎเกณฑท์ี่ใชส้ ำหรับด ำเนินกำรประชุมของมหำวิทยำลัยเชียงใหม่1 

  เรียบเรียงโดย  นายปรีดา ศิริรังษี2 

ก. ข้อบังคับที่เก่ียวข้องกับกำรประชุม  
      มหาวิทยาลัยเชียงใหม่มีข้อบังคับที่เป็นกฎเกณฑ์ที่ใช้ในการประชุม  ทั้งในเรื่อง การเรียก
ประชุม  การเสนอเรื่องเพ่ือบรรจุระเบียบวาระการประชุม การจัดระเบียบวาระการประชุม องค์ประชุม 
การด าเนินการประชุม การแจ้งมติที่ประชุม  จ านวนหลายฉบับ ข้อบังคับบางฉบับได้ก าหนดสาระที่
เกี่ยวข้องกับการประชุมไว้ทุกเรื่อง  แต่บางฉบับมีสาระที่เกี่ยวข้องกับการประชุมเฉพาะเท่าที่จ าเป็น 
ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการประชุมของมหาวิทยาลัยเท่าที่มีผลใช้บังคับในปัจจุบัน มีดังนี้ 
 ๑. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการประชุมและวิธีด าเนินงานของสภามหาวิทยาลัย  
พ.ศ. ๒๕๕๑ แก้ไขเพ่ิมเติมโดย (ฉบับที ๒) พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 ๒. ข้อบังคบัมหาวทิยาลัยเชยีงใหม่  ว่าด้วยการประชุมสภาวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๑ 
 ๓. ข้อบังคบัมหาวทิยาลัยเชยีงใหม่  ว่าด้วยคณะกรรมการบรหิารงานบุคคล พ.ศ. ๒๕๕๑ 
 ๔. ข้อบังคบัมหาวทิยาลัยเชยีงใหม่ ว่าด้วยคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข ์พ.ศ. ๒๕๕๖  
 ๕. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการสอบสวนพิจารณาเพ่ือการลงโทษทางวินัย
ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.  ๒๕๕๑ 
 ๖. ข้อบังคบัมหาวทิยาลัยเชยีงใหม่ ว่าด้วยกองทุนส ารองเลี้ยงชีพมหาวิทยาลัยเชียงใหม่  
พ.ศ. ๒๕๕6 
 ๗. ข้อบังคบัมหาวทิยาลัยเชยีงใหม่ ว่าด้วยคณะกรรมการส่งเสรมิมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ.  
๒๕๕๑ 
 ๘. ข้อบังคบัมหาวทิยาลัยเชยีงใหม่ ว่าด้วยสภาพนักงาน พ.ศ. ๒๕๕๑ 
 กรณีใดที่เกี่ยวกับการประชุมของมหาวิทยาลัยถ้าไม่มีข้อบังคับที่เกี่ยวกับเรื่องนั้น ๆ ก าหนดไว้ 
ให้น าความในพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ มาใช้เป็นแนวปฏิบัติโดย
อนุโลม 

 รายละเอียดของข้อบังคับดังกล่าวที่เกี่ยวข้องกับการการประชุม มีดังต่อไปนี้ 

 ๑. ข้อบังคับมหำวิทยำลัยเชียงใหม่ ว่ำด้วยกำรประชุมและวิธีด ำเนินงำนของสภำ 
      มหำวิทยำลัย  พ.ศ. ๒๕๕๑ แก้ไขเพ่ิมเติมโดย (ฉบับที ๒) พ.ศ. ๒๕๖๑ 
     ข้อบังคับฉบับนี้ถือเป็นข้อบังคับหลักส าหรับใช้การประชุมและวิธีด าเนินการประชุมของสภา
มหาวิทยาลัย นอกจากใช้ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยแล้ว ยังใช้ในการประชุมคณะกรรมการ
อ านวยการประจ าส่วนงาน3 คณะกรรมการบริหารประจ าส่วนงาน สภาพนักงาน4  การประชุม

                                                           
1 เอกสารประกอบการบรรยายในหัวข้อ “การเขียนรายงานการประชุม” วันที ่๙  มีนาคม ๒๕๖๑ 
2  ปฏิบัติหน้าทีห่ัวหนา้ส านักงานสภามหาวิทยาลัย 
3 ข้อ ๑๓  แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยคณะกรรมการอ านวยการ และคณะกรรมการบริหารประจ าส่วนงาน พ.ศ. ๒๕๕๑ ก าหนดว่า 
“การประชุมของคณะกรรมการอ านวยการประจ าส่วนงาน และคณะกรรมการบริหารประจ าสว่นงานให้น าข้อบังคับว่าด้วยการประชุมสภา
มหาวิทยาลัย มาใช้บังคับโดยอนุโลม” 



๒ 

 

คณะกรรมการบริหารงานบุคคล (ก.บ.)5  และการประชุมอื่น ๆ ของมหาวิทยาลัยและส่วนงานหรือ
หน่วยงานของมหาวิทยาลัยที่มไิดม้ีข้อบังคับว่าด้วยการประชุมไว้เป็นการเฉพาะ สาระส าคัญที่ก าหนดใน
ข้อบังคับนี้ คือ 

(๑) กำรเรียกประชุม  
(๑.๑) ให้นายกสภามหาวิทยาลัยเป็นผู้เรียกประชุมสภามหาวิทยาลัย ในกรณีที่มี
ความจ าเป็นเร่งด่วน อธิการบดีหรือกรรมการสภามหาวิทยาลัยจ านวนไม่น้อยกว่า
หนึ่งในสี่ของจ านวนกรรมการทั้งหมดอาจร้องขอต่อนายกสภามหาวิทยาลัย
พิจารณาให้มีการประชุมสภามหาวิทยาลัยได้   ในทางปฏิบัติสภามหาวิทยาลัยจะ
ก าหนดตารางการประชุมล่วงหน้าประจ าปี และแจ้งให้ผู้เกี่ยวข้องทราบล่วงหน้า
เพื่อความสะดวกในการมาประชุมของกรรมการ 

          (๑.๒) การนัดประชุม ให้เลขานุการสภามหาวิทยาลัยแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรเปน็
   การล่วงหน้า เวน้แต่นายกสภามหาวิทยาลัยเหน็วา่เปน็เรื่องเร่งดว่นอาจใหน้ัด 
   ประชมุโดยวธิีการอื่นได ้
           ให้เลขานุการสภามหาวิทยาลัย หรือผู้ทีน่ายกสภามหาวทิยาลัยมอบหมายใน
    กรณีที่เลขานกุารสภามหาวทิยาลัยไม่อยู่หรือไม่อาจปฏบิัติหน้าทีไ่ด้ ส่งระเบียบ
    วาระการประชุมกบัเอกสารที่เกี่ยวขอ้งไปพร้อมกับหนังสือนัดประชุมให้กรรมการ
    สภามหาวิทยาลัยทุกคนก่อนการประชุมไม่นอ้ยกว่า ๕ วัน และอาจส่งเพิ่มเตมิได้
    ตามที่เห็นว่าจ าเปน็หรอืสมควร  
    การส่งระเบียบวาระการประชุมและเอกสารทีเ่กี่ยวข้องจะส่งโดยวธิีการ 
   อิเล็กทรอนิกสก์็ได ้
  (๒)  กำรเสนอเรื่องเข้ำที่ประชุม ให้อธกิารบดหีรือกรรมการสภามหาวิทยาลัย เสนอ
    เรื่องเป็นลายลกัษณ์อักษรตอ่นายกสภามหาวิทยาลัยหรอืเลขานุการสภา 
    มหาวิทยาลัยล่วงหน้า ก่อนก าหนดวันประชุม อยา่งนอ้ย ๑๐ วัน  
     ในกรณีเร่งด่วนนายกสภามหาวิทยาลัยอาจน าเรื่องเสนอที่ประชุมในวัน 
    ประชมุก็ได ้ 
  (๓) วิธีกำรประชุม ด าเนนิการโดยเชญิกรรมการสภามหาวิทยาลัย มาร่วมประชุม      
   ณ  สถานที่ทีก่ าหนด หรือโดยวธิีอื่นใดซึ่งผู้เข้าร่วมประชุมสามารถปรึกษา 
   หารือกันได ้แม้จะมไิด้อยู่ในสถานทีเ่ดียวกันก็ได้ ทัง้นีต้ามที่นายกสภา  
   มหาวิทยาลัยก าหนด 

                                                                                                                                                                                     
4 ข้อ ๑๙ วรรคสาม แห่งข้อบังคับมหาวทิยาลัยเชียงใหม ่ว่าดว้ยสภาพนกังาน พ.ศ. ๒๕๕๑ ก าหนดว่า “ให้น าขอ้บังคับวา่ด้วยการประชุมสภา
มหาวิทยาลัย มาใช้บังคับกับการประชุมสภาพนักงาน โดยอนุโลม” 
5 ข้อ ๑๐ วรรคสาม ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่  ว่าด้วย คณะกรรมการบรหิารงานบุคคลพ.ศ. ๒๕๕๑ ก าหนดวา่ “การจัดระเบียบวาระการ
ประชุม  การด าเนินการประชุม  การลงมติและการด าเนินการอื่นๆ ที่เกีย่วกับการประชุมของ ก.บ. ให้น าขอ้บังคับว่าดว้ยการประชุมสภา
มหาวิทยาลัยมาใช้บังคับโดยอนโุลม” 
 



๓ 

 

 (๔) องค์ประชุม     ต้องมีกรรมการสภามหาวิทยาลัยมาประชุมอย่างน้อยกึ่งหนึ่งของ
  จ านวนกรรมการทั้งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุม   กรรมการสภามหาวิทยาลัย  
  เชียงใหม่ มีจ านวนทั้งสิ้น ๒๗ คน จะต้องมีกรรมการมาประชุมอย่างน้อย ๑๔ คน 
  จึงจะเป็นองค์ประชุม   

(๔) กำรจัดระเบียบวำระกำรประชุม  จ าแนกระเบียบวาระเป็น ๕ เรื่อง ดังนี้ 
ระเบียบวาระที ่๑  เรื่อง  แจ้งให้ทีป่ระชุมทราบ 
ระเบียบวาระที ่๒  เรื่อง  รับรองรายงานการประชมุ 
ระเบียบวาระที ่๓   เรื่อง  สืบเนื่อง หรือ เรื่องค้างการพิจารณา 
ระเบียบวาระที ่๔   เรื่อง  เสนอเพื่อพิจารณา 
ระเบียบวาระที ่๕  เรื่อง  อื่นๆ   (ถ้าม)ี 
ในแต่ละระเบียบวำระประธำนโดยควำมเห็นชอบของที่ประชุมอำจจะจ ำแนก
ระเบียบวำระให้ย่อยลงอีก  เช่น ระเบียบวำระที่ ๔ เรือ่ง เสนอเพ่ือพิจำรณำ 
แบ่งออกเป็น 
  ๔.๑ เรื่อง  นโยบาย 
  ๔.๒ เรื่อง   แต่งตั้งผู้บริหาร/คณะกรรมการ 
  ๔.๓ เรื่อง   เสนอเพื่อพิจารณา 
  ๔.๔ เรื่อง   เสนอเพื่อทักทว้ง 

 ในกรณีทีน่ายกสภามหาวิทยาลัยเห็นว่าเรื่องใดเปน็เรื่องเร่งด่วน จะน ามาพิจารณา
 ก่อนก็ได้ 

(๕)  กำรด ำเนินกำรประชุม    
(๕.๑) ให้นายกสภามหาวิทยาลัยเป็นประธำนในที่ประชุม ในกรณีที่นายกสภา
มหาวิทยาลัยไมอ่าจมาประชุมได้ ให้อปุนายกสภามหาวทิยาลัยเป็นประธานในที่
ประชมุ ในกรณีที่ทัง้นายกสภามหาวิทยาลัย และอปุนายกสภามหาวิทยาลัยไม่อาจมา
ประชมุได้ ให้ทีป่ระชุมเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒคินหนึง่เปน็
ประธานในที่ประชุม 

   (๕.๒) กำรลงมติให้กระท าโดยเปดิเผย เว้นแต่เมื่อมีกรรมการสภามหาวิทยาลัยคนใดคน
   หนึ่งร้องขอให้ลงมตโิดยลบัหรือโดยวธิีการอืน่ใด  โดยกรรมการที่มาประชุมไมน่้อยกว่า 
   กึ่งหนึ่งเห็นชอบด้วย จงึให้กระท าโดยลับ   

 (๕.๓) การลงมติให้ถอืเสียงข้ำงมำกเป็นเกณฑ ์ยกเว้นมีระเบียบหรือขอ้บังคับ
 ก าหนดไว้เป็นอย่างอืน่ หรือที่ประชมุสภามหาวิทยาลัยจะก าหนดเปน็เรื่อง ๆ ไป 
      (๖.๓.๑) การลงมติโดยเปิดเผยให้ปฏิบัตดิังนี้ 
              (๑) ยกมือขึน้พ้นศีรษะ หรือ 
              (๒) ประธานเรียกชือ่กรรมการให้ออกเสียง หรือ 
              (๓) วิธีอืน่ใดซึ่งที่ประชมุเหน็สมควร 
             (๖.๓.๒) การลงมติโดยลับให้ปฏิบตัิดงันี้ 



๔ 

 

             (๑) เขียนสัญลักษณ์ หรือเครื่องหมายบนแผน่กระดาษที ่
        เจ้าหน้าที่จดัใหต้ามที่ทีป่ระชุมก าหนด หรอื 
              (๒) วิธีอืน่ใดซึ่งที่ประชมุเหน็สมควร 
     (๕.๔) กำรมีมติโดยกำรแจ้งเวียน  
        ในกรณีมคีวามจ ำเป็นเร่งด่วนซึ่งหำกรอกำรพิจำรณำจำกท่ีประชุม

     สภำมหำวิทยำลยัจะเป็นกำรล่ำชำ้ และเป็นกรณีที่เป็นภำรกิจประจ ำของ
     มหำวิทยำลัยซึ่งผำ่นกำรกลั่นกรองโดยคณะกรรมกำรหรือ  
     คณะอนุกรรมกำรที่เกี่ยวขอ้งตำมล ำดับแล้ว  สภามหาวิทยาลัยอาจ 
     พิจารณาโดยการแจ้งเวียนกไ็ด้ แลว้ให้น ามตทิี่แจ้งเวียนเสนอสภา 
     มหาวิทยาลัยรับทราบในการประชุมครั้งถัดไป 

       ในกรณีที่สภามหาวิทยาลัยตอ้งพิจารณาโดยการแจ้งเวียน ให ้
     เลขานกุารสภามหาวิทยาลัย หรือผูท้ี่เลขานุการสภามหาวิทยาลัยมอบหมาย 
     ส่งระเบียบวาระการพิจารณาและเอกสารที่เกี่ยวข้องใหก้รรมการสภา 
     มหาวิทยาลัยทุกคนพิจารณา โดยก าหนดระยะเวลาส าหรับการพิจารณา 
     ตามที่เห็นว่าจ าเปน็หรอืสมควร ทั้งนี้ การส่งระเบียบวาระการพิจารณาและ
     เอกสารทีเ่กี่ยวข้องจะส่งโดยวิธีการอิเลก็ทรอนิกสก์็ได้ 

       ในกรณีที่ใหก้รรมการสภามหาวิทยาลัยพิจารณาโดยการแจ้งเวียนให้
     ถือว่าสภามหาวิทยาลัยมมีตต้ัิงแต่วันถัดจำกวันครบก ำหนดที่ให้กรรมการ
     สภามหาวิทยาลัยแจง้ผลการพิจารณาเรื่องทีแ่จ้งเวียน 
       กรรมการสภามหาวิทยาลัยอาจแจ้งผลการพิจารณาตามวรรคก่อน
     โดยวธิีการทางอิเล็กทรอนกิส์ก็ได ้ทั้งนี้ ใหเ้ลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
     บันทึกผลการพิจารณาเปน็มติของสภามหาวิทยาลัยไวเ้ปน็หลักฐาน โดยจะ
     จัดเกบ็หลักฐานในรูปแบบขอ้มูลอิเล็กทรอนกิส์ดว้ยก็ได้ 
    (๕.๕) กำรประชุมลับ  ประธานทีป่ระชุม หรือกรรมการสภามหาวิทยาลัยจ านวน
     ไม่น้อยกว่าหนึง่ในสี่ของกรรมการสภามหาวิทยาลัยเสนอให้ประชุมลับ   ก็
     ให้ประชุมลับ 

         ผู้ที่อยู่ในทีป่ระชุมลับได ้ ได้แก่  กรรมการสภามหาวิทยาลัย และผู้ทีไ่ดร้ับ 
    อนุญาตจากประธานที่ประชมุเท่านัน้ 

(๖) กำรบันทึกรำยงำนกำรประชุม สภามหาวิทยาลัยอาจมมีติให้จดรายงานการประชุม
ลับครั้งใดทั้งหมด หรือแตบ่างส่วนก็ได ้แต่ให้มีการบนัทกึการประชุมไว ้การเปิดเผย
รายงานการประชุมลบั ให้เป็นไปตามมติของสภามหาวทิยาลัย 

(๗) กำรแจ้งมติที่ประชุม เรื่องที่สภามหาวิทยาลัยมีมติในการประชุมแล้ว ให้เลขานกุาร
สภามหาวิทยาลัยดว้ยความเห็นชอบของนายกสภามหาวิทยาลัยแจง้ให้ผู้ที่เกี่ยวข้อง
ทราบ โดยไมต่้องรอรบัรองรายงานการประชมุ ยกเวน้เรือ่งที่สภามหาวิทยาลัยมีมติ
โดยมีเงื่อนเวลาส าหรับถอืปฏิบัต ิ 



๕ 

 

 ๒. ข้อบังคับมหำวิทยำลัยเชียงใหม่  ว่ำด้วยกำรประชมุสภำวิชำกำร พ.ศ. ๒๕๕๑    

         ข้อบังคบัฉบับนีเ้ปน็ข้อบงัคับส าหรบัใช้การประชุมของสภาวิชาการ ขอ้บังคบันีม้เีนื้อหา
คล้ายคลึงกนักบัข้อบังคบัว่าด้วยการประชมุสภามหาวิทยาลัย  กล่าวคือ 

(๑) กำรเรียกประชุม  
(๑.๑) ให้ประธานสภาวิชาการเป็นผู้เรียกประชุมสภาวิชาการ ในกรณีที่มีความ
จ าเป็นเร่งด่วน กรรมการสภาวิชาการจ านวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสี่ของจ านวน
กรรมการทั้งหมดอาจร้องขอต่อประธานสภาวิชาการพิจารณาให้มีการประชุมสภา
วิชาการได้ ในทางปฏิบัติสภาวิชาการได้ก าหนดตารางการประชุมประจ าปีไว้และ
แจ้งผู้ที่เกี่ยวข้องทราบล่วงหน้าเช่นเดียวกัน 
(๑.๒) กำรนัดประชุม ให้เลขานุการสภาวิชาการแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรเป็นการ
ล่วงหน้า เว้นแต่ประธานสภาวิชาการเห็นว่าเป็นเรื่องเร่งด่วนอาจให้นัดประชุมโดย
วิธีการอื่นได้ 
    ให้เลขานุการสภาวิชาการ หรือผู้ที่ประธานสภาวิชาการมอบหมาย 
ในกรณีที่เลขานุการสภาวชิาการไม่อยู่หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ให้ส่งระเบียบวาระ
การประชุมกับเอกสารที่เกี่ยวข้องไปพร้อมกับหนังสือนัดประชุมให้กรรมการสภา
วิชาการทุกคนก่อนการประชุมไม่น้อยกว่า ๕ วัน และอาจส่งเพ่ิมเติมได้ตามที่เห็น
ว่าจ าเป็น หรือสมควร  

    การส่งระเบียบวาระการประชุมและเอกสารทีเ่กี่ยวข้องจะส่งโดยวธิีการ 
   อิเล็กทรอนิกสก์็ได ้
  (๒) กำรเสนอเรื่องเข้ำที่ประชุม ให้รองประธานหรือกรรมการสภาวิชาการ เสนอเรื่อง
   เป็นลายลักษณ์อักษร ต่อประธานสภาวิชาการหรือเลขานุการสภาวิชาการล่วงหน้า
   ก่อนก าหนดวันประชุม อย่างน้อย ๑๐ วัน 
           ในกรณีเร่งด่วน ประธานสภาวิชาการอาจน าเรื่องเสนอทีป่ระชมุในวนั 
    ประชมุก็ได ้ 
    (๓)  วธิีกำรประชุม ด าเนนิการโดยเชญิกรรมการสภาวชิาการมารว่มประชมุ  ณ   
    สถานที่ทีก่ าหนด หรือโดยวธิีอื่นใดซึ่งผูเ้ข้าร่วมประชุมสามารถปรกึษาหารือกนัได้
    แม้จะมิได้อยู่ในสถานที่เดียวกันกไ็ด ้ทั้งนีต้ามที่ประธานสภาวิชาการก าหนด 
  (๔) องค์ประชุม ต้องมีกรรมการสภาวิชาการมาประชุมอย่างน้อยกึง่หนึ่งของจ านวน  
   กรรมการทัง้หมดจงึจะเป็นองค์ประชุม 

(๕)กำรจัดระเบียบวำระกำรประชุม  จ าแนกระเบียบวาระเป็น ๕ เรื่อง ดังนี้ 
ระเบียบวาระที ่๑   เรือ่ง   แจ้งให้ทีป่ระชุมทราบ 
ระเบียบวาระที ่๒   เรื่อง   รับรองรายงานการประชมุ 
ระเบียบวาระที ่๓   เรื่อง   สืบเนื่อง หรือ ค้างการพิจารณา 
ระเบียบวาระที ่๔   เรื่อง   เสนอเพื่อพิจารณา 
ระเบียบวาระที ่๕   เรือ่ง   อื่นๆ   (ถ้าม)ี  



๖ 

 

   (๖) กำรด ำเนินกำรประชุม 
   (๖.๑) ให้ประธานสภาวิชาการเปน็ประธานในทีป่ระชุม ในกรณีที่ประธานสภา 
   วิชาการไม่อาจมาประชุมได ้ ให้รองประธานสภาวิชาการเป็นประธานในที่ประชมุ 
   ในกรณีที่ทั้งประธานสภาวชิาการและรองประธานสภาวชิาการไม่อาจมาประชมุได้ 
   ให้ที่ประชุมเลือกกรรมการสภาวิชาการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม 
   (๖.๒) การลงมติให้กระท าโดยเปดิเผย เว้นแต่เมื่อมีกรรมการสภาวิชาการคนใดคนหนึ่ง 
   ร้องขอให้ลงมติโดยลับหรือโดยวธิีการอื่นใด  โดยกรรมการที่มาประชุมไม่น้อย  
   กว่ากึง่หนึ่งเห็นชอบด้วย จงึให้กระท าโดยลับ   

 (๖.๓) การลงมติให้ถอืเสียงข้ำงมำกเป็นเกณฑ ์ยกเว้นมีระเบียบหรือขอ้บังคับ 
 ก าหนดไว้เป็นอย่างอืน่ หรือที่ประชมุสภาวิชาการจะก าหนดเปน็เรื่อง ๆ ไป 
      (๖.๓.๑) การลงมติโดยเปิดเผยให้ปฏิบัตดิังนี้ 
              (๑) ยกมือขึน้พ้นศีรษะ หรือ 
              (๒) ประธานเรียกชือ่กรรมการให้ออกเสียง หรือ 
              (๓) วิธีอืน่ใดซึ่งที่ประชมุเหน็สมควร 
             (๖.๓.๒) การลงมติโดยลับให้ปฏิบตัิดงันี้ 
             (๑) เขียนสัญลักษณ์ หรือเครื่องหมายบนแผน่กระดาษที ่
        เจ้าหน้าที่จดัใหต้ามที่ทีป่ระชุมก าหนด หรอื 
              (๒) วิธีอืน่ใดซึ่งที่ประชมุเหน็สมควร 
   (๗) กำรบันทึกรำยงำนกำรประชุม ให้มีการบนัทึกการประชมุทุกครั้งทีม่ีการประชมุ 
    ส ำหรับระเบียบวำระกำรประชุมลับ สภาวิชาการอาจมมีติใหบ้ันทึกการประชุมลับ
    ทั้งหมด หรือบางสว่นก็ได ้การเปดิเผยรายงานการประชมุลับให้เป็นไปตามมติของ
    สภาวิชาการ 

(๘) กำรแจ้งมติที่ประชุม เรื่องที่สภาวิชาการมมีติในการประชุมแล้ว ให้เลขานุการสภา
วิชาการดว้ยความเหน็ชอบของประธานสภาวิชาการแจง้ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ โดย
ไม่ตอ้งรอรับรองรายงานการประชุม ยกเวน้เรื่องที่สภาวิชาการมมีตโิดยมเีงื่อนเวลา
ส าหรบัถือปฏบิัต ิ 

 ๓. ข้อบังคับมหำวิทยำลัยเชียงใหม่  ว่ำด้วยคณะกรรมกำรบริหำรงำนบุคคล พ.ศ. ๒๕๕๑ 

      สาระที่เกี่ยวกบัการประชุมคณะกรรมการบรหิารงานบุคคลที่ก าหนดไว้ในขอ้บังคับฉบับนี ้มี
ดังนี ้

(๑) องค์ประชุม การประชุมของ ก.บ. ต้องมกีรรมการเขา้รว่มประชมุไมน่้อยกว่ากึง่
หนึ่งของจ านวนกรรมการท้ังหมดจึงจะเปน็องค์ประชุม 

(๒) กำรด ำเนินกำรประชุม ถ้าประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถ
ปฏิบัติหน้าที่ได้    ให้รองประธานท าหน้าที่ประธานในที่ประชุม  ถ้าประธาน
กรรมการและรองประธานไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้  ให้



๗ 

 

กรรมการที่ประธานกรรมการมอบหมายท าหน้าที่ประธานที่ประชุม  ถ้าประธาน
กรรมการมิได้มอบหมายให้ที่ประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งท าหน้าที่ประธานที่
ประชุม 

 ๔. ข้อบังคับมหำวิทยำลัยเชียงใหม่ ว่ำด้วยคณะกรรมกำรอุทธรณ์และร้องทุกข์ พ.ศ. ๒๕๕๖   
     สาระที่เกี่ยวกับการประชุมของคณะกรรมการอุทธรณ์ร้องทุกข์ (ก.อ.ร.) ที่ก าหนดไว้ใน
ข้อบังคับฉบับนี้มดีังนี ้

(๑) องค์ประชุม การประชุม ก .อ .ร . ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของ   
ก .อ .ร  .ทั้งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุม  เว้นแต่การประชุมเพ่ือพิจารณาวินิจฉัย
อุทธรณ์ค าสั่งลงโทษปลดออกหรือไล่ออก หรืออุทธรณ์ค าสั่งเลิกจ้าง หรือพิจารณา
วินิจฉัยเรื่องร้องทุกข์กรณีถูกสั่งให้ออกจากงานด้วยเหตุใด ๆ   ต้องมีกรรมการมา
ประชุมไม่น้อยกว่ำสองในสำมของ ก.อ.ร. ทั้งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุม 

(๒) กำรด ำเนินกำรประชุม  
(๒.๑) ถ้าประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชมุ หรือไม่สามารถปฏิบตัิหน้าที่ได้ ใหท้ี่
ประชมุเลือกกรรมกำรประเภทผู้ทรงคุณวุฒิภำยนอกคนหน่ึง ท าหน้าที่ประธานที่
ประชมุ 
(๒.๒) ถ้ามกีารพิจารณาเรื่องที่เกี่ยวข้องกับกรรมการผู้ใดโดยเฉพาะ กรรมการผูน้ั้น
ไม่มีสิทธิ์เขา้รว่มประชมุในเรือ่งนัน้ เว้นแตก่ารชีแ้จงข้อเท็จจริงตามที่คณะกรรมการ
จะเหน็สมควร 

  (๓) กำรบันทึกรำยงำนกำรประชุม ให้จดัท าบนัทึกรายงานการประชมุทุกครั้ง  ในกรณี
      ที่เปน็การประชุมเพื่อพิจารณาวนิิจฉัยให้บันทึกเหตุผลของกำรพิจำรณำวินิจฉัยไว้
      ในรายงานการประชุมโดยละเอยีดด้วย 

 (๔) กำรลงมติ การวนิิจฉัยให้กระท าโดยคะแนนเสียงขำ้งมำกของทีป่ระชุม  เว้นแต่การ
      วนิิจฉัยอุทธรณค์ าสั่งลงโทษปลดออกหรือไล่ออก  หรืออุทธรณ์ค าสัง่เลิกจา้ง หรอื
      วนิิจฉัยเรื่องร้องทกุข์กรณีถูกสั่งใหอ้อกจากงาน มติที่ประชุมต้องมีคะแนนเสียงไม่น้อย
      กว่ำสองในสำมของทีป่ระชุม  

  กรรมการแต่ละคนมีสิทธิออกคะแนนเสียงไดห้นึง่เสียง  ในกรณีที่มคีะแนนเสียง
      เท่ากนั   ใหป้ระธานกรรมการออกคะแนนเสียงเพิ่มได้อีกหนึ่งเสียง เพื่อวินิจฉัยชีข้าด 

 ๕. ข้อบังคับมหำวิทยำลัยเชียงใหม่ ว่ำด้วยกำรสอบสวนพิจำรณำเพ่ือกำรลงโทษทำงวินัย
  ข้ำรำชกำรพลเรือนในสถำบันอุดมศึกษำ พ.ศ.  ๒๕๕๑ 
         สาระที่เกี่ยวกับการประชุมของคณะกรรมการสอบสวนพิจารณาที่ก าหนดไว้ในขอ้บังคบั
ฉบับนี้มดีังนี ้

(๑) องค์ประชุม การประชมุคณะกรรมการสอบสวนตอ้งมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่า
สองในสำมของจ านวนกรรมการทัง้หมดจึงจะเป็นองคป์ระชมุ 



๘ 

 

(๒) กำรด ำเนินกำรประชุม การประชุมต้องมปีระธานกรรมการอยูร่่วมประชุมด้วย ในกรณี
ที่ประธานกรรมการไม่สามารถเข้าประชุมได้ให้กรรมการที่มาประชมุเลือกกรรมการคน
หนึ่งท าหน้าทีแ่ทน  

(๓) กำรลงมติ การลงมติของที่ประชุมคณะกรรมการสอบสวนให้ถือเสียงข้างมาก ถ้า
คะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมเป็นผู้ชี้ขาด 

 ๖. ข้อบังคับมหำวิทยำลัยเชียงใหม่ ว่ำด้วยกองทุนส ำรองเลี้ยงชีพมหำวิทยำลยัเชียงใหม่  
 พ.ศ. ๒๕๕6 
     สาระทีเ่กี่ยวกับการประชมุของคณะกรรมการกองทนุส ารองเลี้ยงชีพที่ก าหนดไว้ในข้อบงัคบั
ฉบับนี้มดีังนี ้

(๑) องค์ประชุม  การประชุมคณะกรรมการกองทุน ต้องมีกรรมการกองทุนเข้าร่วมประชุม
ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนกรรมการกองทุนทั้งหมด และจะต้องประกอบด้วย
กรรมการกองทุนที่มาจากการแต่งตั้ง และกรรมการกองทุนที่มาจากการเลือกตั้งไม่
น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของแต่ละฝ่าย จึงจะถือว่าครบองค์ประชุม 

(๒) กำรด ำเนินกำรประชุม  ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่สามารถเข้าประชุม
คณะกรรมการกองทุนได้ด้วยเหตุใดก็ตาม และประธานกรรมการมิได้มอบหมำยให้
กรรมการกองทุนคนอื่นด าเนินการแทน ให้ที่ประชุมเลือกกรรมการกองทุนคนหนึ่งเป็น
ประธานในที่ประชุม 

(๓) กำรลงมติ การออกเสียงลงมติใด ๆ ให้ถือเสียงข้ำงมำกของกรรมการกองทุนที่เข้า
ประชุมเป็นเกณฑ์  หากมีเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพ่ิมขึ้นอีกเสียง
หนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด ทั้งนี้ ในกรณีที่กรรมการกองทุนมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในกิจการใด 
มิให้กรรมการกองทุนคนนั้นออกเสียงลงคะแนนด้วยในกิจการนั้น 

 ๗. ข้อบังคับมหำวิทยำลัยเชียงใหม่ ว่ำด้วยคณะกรรมกำรส่งเสริมมหำวิทยำลัยเชียงใหม่ 
     พ.ศ. ๒๕๕๑ 
          การประชุมของคณะกรรมการส่งเสริมมหาวิทยาลยัเชียงใหม่ใหเ้ป็นไปตามทีค่ณะกรรมการ
ส่งเสริมก าหนด 

 ๘. ข้อบังคับมหำวิทยำลัยเชียงใหม่ ว่ำด้วยสภำพนักงำน พ.ศ. ๒๕๕๑ 
         สาระที่เกี่ยวกับการประชุมของสภาพนักงานที่ก าหนดไว้ในข้อบงัคับฉบบันี้มดีังนี้ 

(๑) องค์ประชุม การประชุมสภาพนักงาน ต้องมีกรรมการเข้ารว่มประชมุเกินก่ึงหน่ึง ของ
จ านวนกรรมการทัง้หมด จงึจะถือเป็นองค์ประชมุ (สภาพนักงานมีกรรมการทัง้หมด 
๒๔ คน จะตอ้งมกีรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่า ๑๓ คน) 

(๒) กำรเรียกประชุม  ให้มีการประชุมสภาพนักงานไม่น้อยกว่าปีละ ๖ ครั้ ง โดย
ประธานสภาพนักงานเป็นผู้เรียกประชุม  ทั้งนี้ กรรมการไม่น้อยกว่า ๑ ใน ๔ ของ
กรรมการทั้งหมด (๖ คนขึ้นไป) อาจร้องขอเป็นลายลักษณ์อักษรต่อประธานสภา
พนักงาน เพ่ือขอให้มีการประชุมสภาพนักงานเพ่ือกิจการอย่างใดอย่างหนึ่ง  ในกรณีนี้



๙ 

 

ให้ประธานสภาพนักงานเรียกประชุมสภาพนักงาน ภายใน ๑๕ วันนับแต่วันที่ได้รับค า
ร้องขอ   หากไม่มีการเรียกประชุมภายในก าหนดดังกล่าว  ให้ผู้ร้องขอเป็นผู้เรียก
ประชุมสภาพนักงานได้ 

(๓) กำรด ำเนินกำรประชุม ให้ประธานสภาพนกังานเปน็ประธานที่ประชุม ในกรณีที่
ประธานสภาพนักงานไม่อาจปฏิบัตหิน้าทีไ่ด ้ ใหร้องประธานสภาพนักงานคนทีห่นึง่
เป็นประธานที่ประชุม  ถ้ารองประธานสภาพนักงานคนที่หนึ่งไม่อยู่ในที่ประชุม  ใหร้อง
ประธานสภาพนักงานคนที่สองเปน็ประธานที่ประชมุ ถ้ารองประธานสภาพนักงานทัง้
สองคนไม่อยู่ในทีป่ระชุม  ให้ที่ประชุมเลือกกรรมการคนหนึง่เปน็ประธานทีป่ระชุม   

 ให้น าขอ้บังคับว่าดว้ยการประชุมสภามหาวิทยาลัย มาใช้บังคบักับการประชมุสภาพนักงาน 
โดยอนุโลม6 

 นอกจากนี้แล้วยังมกีฎเกณฑ์ท่ีใช้ในการประชุมที่ก าหนดไว้ในขอ้บังคับต่าง ๆ ของมหาวิทยาลยั
ส าหรับใช้ในการประชุมคณะกรรมการที่ตั้งขึ้นเป็นการเฉพาะกิจ เช่น  

(๑) การพิจารณาปริญญากิตติมศักดิ์ ได้ก าหนดว่าในกรณีที่มีการลงมติ ให้ถือคะแนนเสียงไม่
น้อยกว่า ๒ ใน ๓ ของจ านวนกรรมการทั้งหมด    

(๒) การสรรหาคณบดี ต้องมีกรรมการเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่าสองในสามของจ านวน
กรรมการทั้งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุม ในกรณีที่มีเศษให้นับเป็นหนึ่งคน  ก าหนดเกณฑ์
ในการลงมติไว้อย่างเคร่งครัดเป็นขั้นตอน 

(๓) การสรรหาอธิการบดี ก าหนดว่าให้รองประธานกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทนประธานกรรมการ
ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้   การลงมติให้ใช้เสียงข้างมาก 
ในกรณีที่เสียงเท่ากันให้ประธานออกเสียงเพ่ิมขึ้นอีกหนึ่งเสียงเพ่ือชี้ขาด เว้นแต่ในการเสนอชื่อ
ผู้สมควรด ารงต าแหน่งอธิการบดีต้องได้รับเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม 

  

                                                           
6 ข้อ ๑๙ วรรคสาม แห่งข้อบังคับมหาวทิยาลัยเชียงใหม ่ว่าดว้ยสภาพนกังาน พ.ศ. ๒๕๕๑ 



๑๐ 

 

  ข.พระรำชบัญญัติวิธีปฏิบัติรำชกำรทำงปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙  
     พระราชบัญญัติฉบับนี้เป็นกฎหมายที่ส าคัญที่สุดส าหรับการท างานของหน่วยงานภาครัฐใน
ปัจจุบัน ซึ่งได้ก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการและขั้นตอน ที่เจ้าหน้าที่ของรัฐที่มีอ านาจตามกฎหมายต่างๆ ทุก
ประเภท ตามกฎหมายทุกฉบับ จะต้องน าหลักเกณฑ์ ขั้นตอน วิธีการ และเงื่อนไขการใช้อ านาจในกรณี
ต่างๆ ตามที่กฎหมายฉบับนี้ก าหนดไว้มาใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ตาม กฎหมายที่ให้อ านาจในการปฏิบัติงาน
ของตน โดยหลักการส าคัญตลอดจน ขั้นตอนและวิธีการใช้อ านาจที่กฎหมายฉบับนี้ก าหนดบังคับให้
เจ้าหน้าที่ของรัฐ ทุกประเภทต้องค านึงถึงและน าไปใช้ ได้แก่ การที่เจ้าหน้าที่ผู้ใช้อ านาจ ทุกคนจะต้องเป็น
เจ้าหน้าที่ที่อ านาจหน้าที่ตามที่มีกฎหมายก าหนด จะต้องไม่มีส่วนได้เสียในเรื่องที่ตนต้องปฏิบัติหน้าที่     
   พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 มีส่วนเกี่ยวข้องโดยตรงต่อการ
ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในมหาวิทยาลัยของรัฐ เพราะ ในการบริหารงานมหาวิทยาลัยมีขั้นตอนและ
วิธีการ อันมีลักษณะเป็นการ ใช้อ านาจตามกฎหมายของผู้บริหารมหาวิทยาลัยอยู่เป็นจ านวนมาก อาทิ 
เช่น การออกค าสั่งลงโทษทางวินัยแก่บุคลากร การลงโทษพักการศึกษาหรือการถอนชื่อนักศึกษาออกจาก
การเป็นนักศึกษา การออกระเบียบ ข้อบังคับ หรือค าสั่งของสภามหาวิทยาลัยหรือของอธิการบดีที่อาจ
ส่งผลกระทบต่อสิทธิ หน้าที่ของนักศึกษาหรือบุคลากรของมหาวิทยาลัย เป็นต้น7 
   มีบทบัญญัติที่สำมำรถน ำมำใช้ในกำรประชุมคณะกรรมกำรที่ฝ่ำยบริหำรมหำวิทยำลัยเป็น
ผู้แต่งต้ังโดยอนุโลม (ไม่รวมกำรประชุมคณะกรรมการที่มีข้อบังคับหรือระเบียบของมหาวิทยาลัยก าหนด
ในเรื่องนั้น ๆ ไว้ชัดเจนแล้ว) เช่น 

๑.  องค์ประชุม การประชุมของคณะกรรมการต้องมีกรรมการมาประชุมอย่างน้อยกึ่งหนึ่งจึงจะ
เป็นองค์ประชุม เว้นแต่บทบัญญัติแห่งกฎหมายหรือกฎหรือค าสั่งที่จัดให้มีคณะกรรมการชุด
นั้นจะก าหนดไว้เป็นอย่างอื่น8 

๒.  ในกรณีทีม่ีกรรมการครบทีจ่ะเปน็องคป์ระชุมได้ แตก่ารพิจารณาเรือ่งใดถ้าตอ้งเลื่อนมา
เพราะไม่ครบองค์ประชุม ถา้เป็นการประชุมของคณะกรรมการซึ่งมิใช่คณะกรรมการวินิจฉัย
ข้อพิพาท 9  หากได้มกีารนัดประชมุเรื่องนัน้อีกภำยในสบิสี่วันนับแตว่ันนดัประชุมทีเ่ลื่อนมา 

                                                           
7
 สุรพล นิติไกรพจน์.  กฎหมายหลักที่เกีย่วข้องกบัอุดมศึกษา. หน้า ๑๗-๑๘ 

8 มาตรา ๗๙ วรรคหนึ่งแห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ 
9
 “คณะกรรมการวินิจฉัยขอ้พิพาท หมายความว่า คณะกรรมการที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายที่มีการจัดองค์กรและวิธีพจิารณาส าหรับการวินิจฉยัชี้

ขาดสิทธิและหน้าที่ตามกฎหมาย” โดยสามารถแยกองค์ประกอบของคณะกรรมการวินิจฉัยขอ้พิพาทได้ 3 ประการ คอื 

1. เป็นคณะกรรมกำรที่จัดต้ังขึ้นโดยกฎหมำย  
 คณะกรรมการใดที่จะถือว่าเป็นคณะกรรมการวินิจฉยัข้อพิพาท จะตอ้งเป็นคณะกรรมการที่จัดตั้งขึ้นโดยกฎหมายที่มีศกัด์ิไม่ต่ ำกว่ำ

พระรำชบัญญัติ และมีความเป็นอิสระ ไม่อยู่ภายใต้ระบบการบังคับบัญชาของฝ่ายบริหาร เช่น ฝ่ายบริหารไม่สามารถสั่งการโดยตรงให้

คณะกรรมการปฏิบัติหนา้ที่อย่างใดอย่างหนึ่ง รวมไปถึงการพิจารณาให้ความดคีวามชอบหรือลงโทษทางวินัย เป็นต้น ถึงแม้ว่าคณะกรรมการ

วินิจฉยัข้อพพิาทจะถือเป็นองค์กรฝ่ายบริหาร หรือมีเจ้าหน้าที่ของฝ่ายบริหารเข้าร่วมเป็นประธานหรือกรรมการ แต่เจา้หน้าที่ฝ่ายบริหารดังกล่าวไม่

มีอ านาจบังคับบัญชาคณะกรรมการได้โดยตรง 

2. มีอ ำนำจวินิจฉัยชีข้ำดสิทธแิละหน้ำที่ตำมกฎหมำย ซ่ึงโดยทั่วไปได้แก ่คณะกรรมการวินจิฉัยอุทธรณ์โต้แย้งค าสั่งทางปกครองต่างๆ 
ของเจ้าหน้าที่ชั้นต้น 

3. มีกำรจัดองค์กรและวิธีพิจำรณำส ำหรับกำรวินิจฉัยชีข้ำดสิทธแิละหน้ำที่ตำมกฎหมำย 



๑๑ 

 

และการประชมุครัง้หลงันี้มกีรรมการมาประชมุไม่น้อยกว่ำหน่ึงในสำมของจ านวนกรรมการ
ทั้งหมดใหถ้ือว่าเปน็องคป์ระชุม แต่ทั้งนืต้้องระบคุวามประสงค์ให้เกิดผลตามบทบญัญตัินี้ไว้
ในหนงัสือนดัประชมุดว้ย10 

๓.  กำรนัดประชุม ตอ้งท าเปน็หนงัสือและแจ้งใหก้รรมการทุกคนทราบล่วงหน้าไม่นอ้ยกว่าสำม
วัน เว้นแต่กรรมการนั้นจะได้ทราบการบอกนดัในที่ประชุมแลว้ กรณดีังกลา่วนี้จะท าหนงัสือ
แจ้งนดัเฉพาะกรรมการที่ไมไ่ด้มาประชุมก็ได้ในกรณีมีเหตุจ าเปน็เร่งด่วนประธานกรรมการ
จะนดัประชุมเป็นอยา่งอืน่กไ็ด้11 

๔.  กำรด ำเนินกำรประชุม ประธานกรรมการมีอ านาจหน้าที่ด าเนนิการประชุม และเพื่อรักษา
ความเรียบร้อยในการประชมุ ให้ประธานมอี านาจออกค าสั่งใด ๆ ตามความจ าเป็นได ้
           ถ้าประธานกรรมการไมอ่ยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบตัิหน้าที่ได้ใหร้อง
ประธานกรรมการท าหน้าทีแ่ทน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการหรือมแีตไ่ม่สามารถปฏบิัติ
หน้าทีไ่ด ้ให้กรรมการทีม่าประชุมเลือกกรรมการคนหนึง่ขึ้นท าหน้าที่แทน12 

๕.  กำรลงมติ การลงมติของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก กรรมการคนหนึ่งให้มีหนึ่งเสียงในการ
ลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพ่ิมขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็น
เสียงชี้ขาด13 

๖.  กำรบันทึกกำรประชุม ในการประชุมต้องมีรายงานการประชมุเปน็หนังสือ ถ้ามีความเหน็
แย้งให้บนัทึกความเหน็แย้งพร้อมทั้งเหตุผลไว้ในรายงานการประชุม และถ้ากรรมการฝา่ย
ข้างน้อยเสนอความเห็นแย้งเป็นหนังสอืก็ใหบ้ันทึกความเห็นแย้งนั้นไวด้้วย14 

๗.  กรณีที่เก่ียวกับคุณสมบัติของกรรมกำร ถ้าปรากฏภายหลังว่าเจ้าหน้าที่หรือกรรมการใน 
คณะกรรมการที่มีอ านาจพิจารณาทางปกครองใดขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามหรือ
การแต่งตั้งไม่ชอบด้วยกฎหมาย อันเป็นเหตุให้ผู้นั้นต้องพ้นจากต าแหน่ง การพ้นจาก
ต าแหน่งเช่นว่านี้ไม่กระทบกระเทือนถึงการใดที่ผู้นั้นได้ปฏิบัติไปตามอ านาจหน้าที่15 

 ค.คณะกรรมกำร 
 นอกจากเจ้าหน้าที่ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการประชุมจะต้องรู้เรื่องข้อบังคับในการประชุมแล้ว สิ่งที่
ควรรู้อีกประการหนึ่ง คือ เรื่อง การแต่งตั้งกรรมการ และวาระการด ารงต าแหน่งของกรรมการ ซึ่ง
หลักการแต่งตั้งกรรมการนั้น ข้อบังคับหรือระเบียบที่เกี่ยวกับเรื่องนั้น ๆ มักจะก าหนดองค์ประกอบ 
วิธีการได้มา และวาระการด ารงต าแหน่งของกรรมการไว้แล้ว แต่ในกรณีที่เป็นการแต่งตั้งคณะกรรมการ
ของฝ่ายบริหาร (ไม่รวมถึงการแต่งตั้งกรรมการที่ข้อบังคับหรือระเบียบก าหนดไว้แล้ว)  เนื่องจาก
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 มาตรา ๑๙ เร่ืองเดียวกัน 



๑๒ 

 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ไม่ได้ก าหนดแนวปฏิบัติไว้เป็นการเฉพาะ แต่โดยที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เป็น
หน่วยงานของรัฐ จึงสามารถน าแนวปฏิบัติในการแต่งตั้งกรรมการตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๑ 
กันยายน ๒๕๔๔  มาถือปฏิบัติได้โดยอนุโลม ดังนี้ คือ 

๑. การแต่งตั้งกรรมการที่ต้องการความรับผิดชอบตามต าแหน่งที่ระบุไว้ ให้แต่งต้ังโดยระบุ
เพียงชื่อและต ำแหน่ง ไม่ต้องระบุชื่อตัวบุคคล ซึ่งในกรณีนี้ผู้ด ารงต าแหน่งนั้น ๆ อาจ
มอบหมำยให้ผู้อื่นมำท ำหน้ำที่แทนได้ภายใต้ข้อก าหนดว่าด้วยการมอบอ านาจให้
รักษาการแทนหรือปฏิบัติการแทนตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการ
รักษาการแทน การมอบอ านาจให้ปฏิบัติการแทน และการมอบอ านาจช่วงให้ปฏิบัติการ
แทนของผู้ด ารงต าแหน่งในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๔ 

๒. การแต่งตั้งกรรมการที่ต้องการความรู้ ความเชี่ยวชาญ ประสบการณ์ หรือความเหมาะสม 
อันเป็นคุณสมบัติเฉพาะของบุคคล ให้แต่งตั้งโดยระบุชื่อตัวบุคคล ไม่ต้องระบุ ต าแหน่ง
หรือส่วนงานต้นสังกัด ซึ่งในกรณีนี้จะมอบหมำยให้ผู้ใดมำท ำหน้ำที่แทนไม่ได้ 

๓. การแต่งตั้งกรรมการที่ต้องการคุณสมบัติเฉพาะของบุคคลและอ านาจหน้าที่ในต าแหน่ง
หน้าที่ที่บุคคลดังกล่าวด ารงต าแหน่งอยู่ หรืออ านาจหน้าที่ของหน่วยงานที่บุคคลดังกล่าว
ปฏิบัติหน้าที่อยู่ ให้แต่งต้ังโดยระบุชื่อบุคคลและระบุต ำแหน่งของบุคคลนั้น  หรือระบุ
หน่วยงานที่บุคคลนั้นปฏิบัติหน้าที่อยู่ ซึ่งจะแต่งต้ังบุคคลอื่นให้มำประชุมแทนไม่ได้ และ
ในกรณีที่บุคคลนั้นพ้นจากต าแหน่งดังกล่าวให้เป็นที่เข้าใจว่าต้องพ้นจากต าแหน่ง
กรรมการด้วย หรืออาจระบุการพ้นจากต าแหน่งไว้ด้วยก็ได้ ถ้ำไม่ประสงค์เช่นน้ันก็ไม่ควร
ออกค ำสั่งในลักษณะน้ีมำต้ังแต่แรก 

 ในเรื่องวำระกำรด ำรงต ำแหน่งของกรรมกำร โดยปกติกฎหมาย ข้อบังคับหรือระเบียบที่
เกี่ยวกับเรื่องนั้นบัญญัติหรือก าหนดวาระการด ารงต าแหน่ง หรือการพ้นจากต าแหน่งกรรมการในกรณี
ต่างๆ ไว้แล้ว แต่ถ้ากฎหมาย ข้อบังคับ หรือระเบียบไม่ได้ก าหนดไว้    การพิจารณาเรื่องนี้อาจน า
บทบัญญัติของพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ มาใช้ปฏิบัติได้โดยอนุโลม 
ดังนี้ 

 16 (๑) การพ้นจากต าแหนง่ นอกจากพ้นจากต าแหนง่ตามวาระ กรรมการพ้นจากต าแหน่ง เมื่อ 
            (๑) ตาย 
            (๒) ลาออก 
            (๓) เป็นบคุคลล้มละลาย 
            (๔) เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมอืนไร้ความสามารถ 
             (๕) ได้รบัโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สดุให้จ าคุก เวน้แต่เป็นความผิดลหุโทษ  หรอื
    ความผดิอนัได้กระท าโดยประมาท 
             (๖) มีเหตุต้องพ้นจากต าแหน่งก่อนครบวาระตามกฎหมายว่าดว้ยการนั้น 
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๑๓ 

 

       17(๒) ในกรณีที่กรรมการพ้นจากต าแหน่งกอ่นวาระ ผู้มีอ านาจแตง่ตั้งอาจแต่งตั้งผูอ้ื่นเป็น 
  กรรมการแทนได ้และให้ผู้ทีไ่ด้รบัแต่งตั้งใหด้ ารงต าแหนง่แทนอยู่ในต าแหนง่เท่ากบั 
  วาระที่เหลอือยู่ของผู้ซึง่ตนแทน 
           ในกรณีที่มกีารแต่งตัง้กรรมการเพิ่มขึ้นในระหว่างที่กรรมการซึ่งแตง่ตัง้ไว้แลว้ยัง
  มีวาระอยู่ในต าแหน่ง  ให้ผู้ที่ได้รบัแต่งตั้งให้เปน็กรรมการเพ่ิมขึน้อยู่ในต าแหนง่เท่ากับ
  วาระที่เหลอือยู่ของกรรมการที่ไดร้ับแตง่ตัง้ไว้แลว้ 

 วิธีกำรปฏิบัติเมื่อกรรมกำรที่แต่งต้ังโดยชื่อขอลำออก 

   การขอลาออกจากต าแหนง่กรรมการเปน็สิทธิสว่นบุคคล   (ยกเว้นกรณีที่เกี่ยวกบัอ านาจ
หน้าทีข่องผูด้ ารงต าแหนง่นัน้ที่จะต้องปฏบิัตติามกฎหมาย)  ดังนัน้เมือ่กรรมการขอลาออก  ประธาน
คณะกรรมการจงึไมต่้องอนญุาต  โดยเจ้าหนา้ที่เปน็ฝ่ายเลขานกุารของคณะกรรมการ ควรปฏิบตัิ 
ดังนี ้

1. ลงทะเบียนรบัหนังสือขอลาออกฉบับนัน้ 

2. บันทึกเสนอประธานคณะกรรมการชดุนัน้เพ่ือทรำบ  โดยในบนัทึกอาจใชข้้อความว่า  

 “เรียน   ประธานคณะกรรมการ..... 

           ด้วยนาย...... กรรมการในคณะกรรมการ............ ไดม้ีหนังสือขอลาออกจาก
ต าแหนง่กรรมการตั้งแตว่ันที่.....เนื่องจาก (ระบุเหตุผล) 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ  และเห็นสมควรน าแจง้ที่ประชุมคณะกรรมการ...ใน
การประชมุครัง้ต่อไป” 

  ถ้ำประธำนคณะกรรมกำรฯ เกษียนหนังสือท้ำยบันทึกที่เสนอว่ำ “ทรำบ” 
ถือว่ำกำรลำออกมีผลสมบรูณ์ต้ังแต่วันท่ีผู้ขอลำออกแสดงเจตนำ 

 ๓. เมือ่มีการประชุมคณะกรรมการครัง้ต่อไปใหฝ้่ายเลขานุการบรรจุเรื่องกรรมการขอลาออก
เป็นระเบียบวาระ เรือ่ง แจ้งเพื่อทราบ 

 ๔. กรณีที่ประธานคณะกรรมการประสงค์จะยับยั้งการลาออก ควรประสานงานเปน็การ
ภายในกับผู้ขอลาออกเพื่อขอให้ถอนเรื่องลาออก  โดยไม่ต้องสัง่การใด ๆ ในหนังสือขอลาออก 

 

-------------------------- 
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