
 

 

 

ขอบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

วาดวยการประชุมและวิธีดำเนินงานของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๖๓ 

......................................................... 

 โดยท่ีพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร พ.ศ. ๒๕๕๘ มาตรา ๒๘ กำหนดให 

การประชุมและวิธีดำเนินงานของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเปนไปตามขอบังคับของมหาวิทยาลัย  

 อาศ ัยอำนาจตามความในมาตรา  ๒๓  (๒)  และมาตรา  ๒๘  แห  งพระราชบ ัญญ ัติ  

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร พ.ศ. ๒๕๕๔ และโดยมติสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั ้งท่ี ๑๒/๒๕๖๓  

เม่ือวันท่ี ๑๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ สภามหาวิทยาลัยจึงเห็นชอบใหออกขอบังคับไวดังนี้  

 ขอ ๑ ขอบังคับนี ้เรียกวา “ ขอบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรวาดวยการประชุมและ 

วิธีดำเนินงานของคณะกรรมการบริหารมหาวทิยาลัย พ.ศ. ๒๕๖๓”  

 ขอ ๒0

๑ ขอบังคับนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศเปนตนไป 

 ขอ ๓ ในขอบังคับนี้  

 “คณะกรรมการ” หมายความวา คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย  

 “ประธานกรรมการ” หมายความวา ประธานกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย  

 “กรรมการ” หมายความวา กรรมการบริหารมหาวิทยาลัย  

 “เลขานุการคณะกรรมการ” หมายความวา เลขานุการคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 

 ขอ ๔ ในการดำเนินการประชุมคณะกรรมการ ใหประธานกรรมการปฏิบัติหนาท่ีดังตอไปนี้  

 (๑) ควบคุมและดำเนินการประชุมคณะกรรมการใหเปนไปดวยความเร ียบร อยและ 

มีประสิทธิภาพ  

 (๒) ลงนามในคำสั ่งแตงตั ้งคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ คณะบุคคล หรือบุคคล  

เพ่ือปฏิบัติงานตามท่ีคณะกรรมการบริหารมอบหมาย  

 ขอ ๕ กอนการประชุมคณะกรรมการ ประธานกรรมการอาจมอบหมายรองอธิการบดีคนหนึ่ง 

ทำหนาท่ีเปนประธานท่ีประชุมได  

 ในการประชุมคณะกรรมการ หากประธานกรรมการไมอยูหรือไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได  

ใหคณะกรรมการแตงตั้งรองอธิการบดีคนหนึ่งทำหนาท่ีประธานท่ีประชุม  

 ขอ ๖ ใหเลขานุการคณะกรรมการดำเนินการใหเปนไปดวยความเรียบรอยดังตอไปนี้  

 (๑) จัดระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการเสนอตออธิการบดี  

 (๒) นัดประชุมคณะกรรมการตามปฏิทินการประชุมคณะกรรมการ  

 
 ๑ ประกาศ ณ วันที่ ๑๔ ธันวาคม พ.ศ.  ๒๕๖๓   
 



๒ 

 

 (๓) สนับสนุนและอำนวยความสะดวกแกประธานกรรมการ ในการดูแลควบคุมการประชุม 

คณะกรรมการใหเปนไปดวยความเปนระเบียบเรียบรอย  

 (๔) จัดทำรายงานการประชุมเพื่อนำเสนอคณะกรรมการในระเบียบวาระรับรองรายงาน 

การประชุม และดำเนินการแกไขรายงานการประชุมตามความเห็นของที ่ประชุม ในกรณีที ่ที ่ประชุม

คณะกรรมการมีมติใหแกไขรายงานการประชุม  

 (๕) แจงมติหรือความเห็นของที่ประชุมใหอธิการบดี หัวหนาสวนงาน หรือผูที่จะตองปฏิบัติ 

ตามมติหรือความเห็นของคณะกรรมการนั้นไดทราบและปฏิบัติใหเปนไปตามมติหรือความเห็นนั้น รวมทั้งให 

รายงานผลการปฏิบตัิการนั้นใหคณะกรรมการทราบดวย  

 (๖) ปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนตามท่ีประธานกรรมการและคณะกรรมการมอบหมาย  

 ขอ ๗ ผูมีสิทธิ์เสนอเรื่องเขาระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการ ไดแก  

 (๑) ประธานกรรมการ  

 (๒) กรรมการ   

 (๓) หัวหนาสวนงานในมหาวิทยาลัย  

 ขอ ๘ การเสนอเรื่องเขาระเบียบวาระการประชุม ใหทำเปนหนังสือเสนออธิการบดีเพ่ือ 

พิจารณาสั่งการใหบรรจุเขาระเบียบวาระของการประชุมคณะกรรมการ ภายในหาวันทำการกอนการประชุม 

เวนแตกรณีจำเปนเรงดวนอาจแจงนอยกวาหาวันทำการก็ได โดยตองไดรับอนุมัติจากประธานกรรมการกอน  

 ขอ ๙ ใหประธานกรรมการเรียกประชุมคณะกรรมการอยางนอยเดือนละสองครั้ง แตหาก 

เห็นวาในกรณีท่ีไมมีเรื่องท่ีจะบรรจุเขาเปนระเบียบวาระการประชุม หรือมีเหตุการณท่ีทำใหเกิดความไมสะดวก 

ในการประชุมและไมมีเรื่องเรงดวนท่ีจะตองประชุม ประธานกรรมการอาจสั่งใหงดการประชุมก็ได  

 การเร ียกประชุมคณะกรรมการ ตองแจงใหกรรมการทุกคนไดทราบกอนวันประชุม 

ไมนอยกวาสามวัน เวนแตกรณีท่ีมีความจำเปน อาจแจงนอยกวาสามวันก็ได  

 ขอ ๑๐ ใหเลขานุการคณะกรรมการออกหนังสือแจงกำหนดเวลาและสถานที่ประชุมพรอม 

กับจัดสงระเบียบวาระการประชุม และเอกสารประกอบการประชุมใหกรรมการทุกคนทราบกอนการประชุม 

โดยทางจดหมายอิเล็กทรอนิกสและระบบการประชุมไรกระดาษ  

 ในกรณีท่ีเปนเรื่องลับ หรือมีเหตุผลความจำเปน หรือเปนกรณีเรงดวน ประธานกรรมการอาจ 

สั่งใหบรรจุระเบียบวาระการประชุมเพิ่มเติมในขณะที่มีการประชุมแลว ในกรณีนี้ใหแจงระเบียบวาระนั้น 

และจัดสงเอกสารประกอบการประชุมใหท่ีประชุมทราบกอนการพิจารณาระเบียบวาระนั้นก็ได  

 ขอ ๑๑ ในการประชุมคณะกรรมการ ตองมีกรรมการมาประชุมไมนอยกวาก่ึงหนึ่งของจำนวน 

คณะกรรมการท้ังหมดเทาท่ีมี จึงจะเปนองคประชุม  

 ในการประชุมคณะกรรมการทุกครั้ง ใหเลขานุการคณะกรรมการจัดใหกรรมการและผูเขารวม 

การประชุมทุกคนลงลายมือชื่อเขารวมการประชุมเก็บไวเปนหลักฐาน  

 ขอ ๑๒ ในการประชุมคณะกรรมการ กรรมการที่เปนผูมีสวนไดสวนเสีย หรือมีสภาพอันอาจ 

ทำใหการพิจารณาของคณะกรรมการในเรื่องใดไมเปนกลาง กรรมการผูนั้นไมสามารถประชุมเพื่อพิจารณาใน 

ระเบียบวาระเรื่องนั้นได  



๓ 

 

 ในกรณีที่กรรมการคนใดเห็นวา ตนมีกรณีตามวรรคหนึ่ง ใหแจงประธานกรรมการทราบ และ 

ออกจากการประชุมในระเบียบวาระเรื่องนั้น  

 ในกรณีที่มีคูกรณีหรือกรรมการคนใดทักทวงในการประชุม หรือแจงเปนหนังสือตอประธาน 

กรรมการกอนการประชุมวา กรรมการคนหนึ่งคนใดมีกรณีตามวรรคหนึ่ง ใหคณะกรรมการพิจารณาวา 

กรรมการผูท่ีถูกทักทวงนั้นมีกรณีตามวรรคหนึ่งหรือไม หากพบวามีกรณีตามท่ีถูกทักทวงจริง ใหกรรมการผูนั้น 

ออกจากการประชุมในระเบียบวาระเรื่องนั้น  

 ขอ ๑๓ ในการประชุมคณะกรรมการ ประธานกรรมการตองเปดโอกาสใหกรรมการทุกคนได 

แสดงความคิดเห็นอยางเปนอิสระและท่ัวถึง  

 ในการแสดงความเห็นของกรรมการตองกระชับ อยู ในประเด็น ใชถอยคำสุภาพ และ 

ตองคำนึงถึงมารยาทของการประชุม  

 ขอ ๑๔ การลงมติของคณะกรรมการ นอกจากจะมีกฎหมาย ขอบังคับ ระเบียบ หรือประกาศ 

ของมหาวิทยาลัยกำหนดไวเปนอยางอ่ืน การลงมติของคณะกรรมการ ใหถือเสียงขางมากของผูเขารวมประชุม  

 ในกรณีการลงมติไดคะแนนเสียงเทากัน ใหประธานกรรมการมีอำนาจชี้ขาด  

 การลงมติในการประชุมคณะกรรมการ ใหกระทำโดยเปดเผย เวนแตที่ประชุมพิจารณาแลว  

มีมติใหลงมติแบบลับ  

 การลงมติแบบลับ ให กระทำการโดยใชว ิธ ีการที ่ เหมาะสมตามสมควรและเพียงพอ 

แกการทำใหการลงความเห็นของกรรมการแตละคนเปนความลับเฉพาะตัวผูออกเสียงเทานั้น  

 ขอ ๑๕ ในการพิจารณาเรื่องหนึ่งเรื่องใด หากไมมีกรรมการแสดงความคิดเห็นเปนอยางอ่ืน 

หรือไมทักทวง ประธานกรรมการอาจสรุปการประชุมเพื่อพิจารณาในเรื ่องนั้นวา ที่ประชุมพิจารณาแลว  

มีความเห็นอยางไรและมีมติอยางไร ในการนี้ใหถือวาการสรุปของประธานกรรมการนั้นเปนมติของท่ีประชุม  

 ขอ ๑๖ รายงานการประชุมคณะกรรมการ ใหเปนไปตามรูปแบบที่เลขานุการคณะกรรมการ 

โดยความเห็นชอบของประธานกรรมการกำหนด  

 ขอ ๑๗ ในการพิจารณารับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการ กรรมการจะขอแกไข 

รายงานการประชุมใหมีขอความที ่ถูกตองตามความเปนจริงและเหมาะสมก็ได แตการจะแกไขรายงาน 

การ ประชุมตามท่ีกรรมการผูนั้นเสนอหรือไม ใหเปนไปตามมติคณะกรรมการ  

 ในการพิจารณารายงานการประชุม หากมีกรรมการเสนอใหมีการแกไขรายงานการประชมุใน 

สวนใดแลว แตที่ประชุมไมเห็นชอบดวย กรรมการที่เสนอขอแกไขรายงานการประชุมนั้น อาจขอใหบันทึก 

ความเห็นของตนไวเปนหลักฐานก็ได  

 การขอให แก ไขรายงานการประช ุมในส วนท ี ่ เป นมต ิและเหต ุผลของมต ิท ี ่ประชุม 

ไมสามารถทำได เวนแตการขอใหแกไขถอยคำใหถูกตองตามมติท่ีประชุม 

 

 

 



๔ 

 

 ขอ ๑๘ ใหอธิการบดีเปนผูรักษาการตามขอบังคับนี้ และใหมีอำนาจออกประกาศ หรือคำสั่ง 

เพ่ือปฏิบัติใหเปนไปตามขอบังคับนี้  

 

 

 

  

 

  

 

ประกาศ  ณ  วันท่ี  ๑๔  ธันวาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๓   

 

 

(ศาสตราจารยพิเศษ นรนิติ เศรษฐบุตร) 

นายกสภามหาวิทยาลัย  

 


