ข้อบังคับสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
ว่าด้วยการประชุมสภาสถาบัน
พ.ศ. ๒๕๕๒
………………………………………………
โดยที่เป็นการสมควรให้มีข้อบังคับว่าด้วยการประชุมสภาสถาบัน พ.ศ. ๒๕๕๒ ฉะนั้น อาศัยอ�ำนาจ
ตามความในมาตรา ๑๗ (๒) มาตรา ๑๘ แห่งพระราชบัญญัติสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ พ.ศ. ๒๕๕๐ สภาสถาบัน
บัณฑิตพัฒนศิลป์ในการประชุม ครั้งที่ ๒/๒๕๕๒ เมื่อวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๒ จึงมีมติให้ออกข้อบังคับไว้
ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ข้อบังคับนี้เรียกว่า “ข้อบังคับสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ว่าด้วยการประชุมสภาสถาบัน พ.ศ.
๒๕๕๒”    
ข้อ ๒ ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป
ข้อ ๓ ในข้อบังคับนี้
“สถาบัน” หมายความว่า สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
“สภาสถาบัน” หมายความว่า สภาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
“นายกสภาสถาบัน” หมายความว่า นายกสภาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
“กรรมการสภาสถาบัน” หมายความว่า กรรมการสภาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
“อธิการบดี” หมายความว่า อธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
หมวด ๑
อ�ำนาจหน้าที่ของนายก อุปนายก และเลขานุการสภาสถาบัน
………………………………………………
ข้อ ๔ นายกสภาสถาบันมีอ�ำนาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้
(๑) เป็นประธานในการประชุมสภาสถาบัน
(๒) ควบคุมและด�ำเนินการประชุมสภาสถาบัน
(๓) งดการประชุมปกติ หรือเรียกประชุมเป็นพิเศษ เมื่อมีเหตุอันควร
(๔) อ�ำนาจหน้าที่อื่นตามที่ก�ำหนดไว้ในข้อบังคับนี้
ข้อ ๕ อุปนายกสภาสถาบัน มีหน้าที่ช่วยนายกสภาสถาบันด�ำเนินการประชุมหรือปฏิบัติการอื่นใด
ตามที่นายกสภาสถาบันมอบหมาย
ถ้านายกสภาสถาบันไม่มาประชุมหรือไม่อยูใ่ นทีป่ ระชุมให้อปุ นายกสภาสถาบันท�ำหน้าทีเ่ ป็นประธานแทน
ข้อ ๖ เลขานุการสภาสถาบันมีอ�ำนาจหน้าที่ ดังนี้
(๑) นัดประชุมสภาสถาบัน ตามมติสภาสถาบัน หรือค�ำสั่งของนายกสภาสถาบัน
(๒) จัดท�ำรายงานการประชุมสภาสถาบัน
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(๓)
(๔)
(๕)
(๖)

แจ้งมติสภาสถาบันไปยังผู้ที่เกี่ยวข้อง
รับผิดชอบเอกสารการประชุมสภาสถาบัน
ปฏิบัติการอื่นใดตามที่นายกสภาสถาบันหรือสภาสถาบันมอบหมาย
อ�ำนาจหน้าที่อื่นตามที่ได้ก�ำหนดไว้ในข้อบังคับนี้
หมวด ๒
การประชุม
………………………………………………

ข้อ ๗ การประชุมให้มีตามที่สภาสถาบันได้มีมติไว้
ในกรณีที่มีความจ�ำเป็นเร่งด่วน ถ้าประธานเห็นสมควรเรียกประชุมเป็นพิเศษให้เรียกประชุมได้
ข้อ ๘ ถ้ากรรมการตัง้ แต่หนึง่ ในสีข่ องจ�ำนวนกรรมการทัง้ หมดร้องขอให้สภาสถาบันประชุมเพือ่ กิจการ
อย่างใดอย่างหนึ่ง ให้เรียกประชุมสภาสถาบันภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่ได้รับค�ำร้องขอ
ข้อ ๙ การเรียกประชุมต้องท�ำเป็นหนังสือ พร้อมด้วยระเบียบวาระการประชุมและเอกสารทีเ่ กีย่ วข้อง
การเรียกประชุมต้องก�ำหนดล่วงหน้าไม่น้อยกว่าเจ็ดวัน ถ้าจ�ำเป็นเร่งด่วนประธานอาจเรียกประชุมเร็วกว่านั้น
โดยไม่ต้องท�ำเป็นหนังสือก็ได้
ข้อ ๑๐ ในการประชุมต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ�ำนวนกรรมการทั้งหมดจึงจะ
เป็นองค์ประชุม
ข้อ ๑๑ เมื่อไม่มีผู้ปฏิบัติหน้าที่ประธาน ให้ที่ประชุมเลือกกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิคนหนึ่งท�ำหน้าที่เป็น
ประธาน
ข้อ ๑๒ การจัดวาระการประชุมให้เป็นไปตามที่ประธานหรือเลขานุการแล้วแต่กรณีเป็นผู้ก�ำหนด
ข้อ ๑๓ เรือ่ งทีจ่ ะเสนอเข้าสูร่ ะเบียบวาระการประชุมต้องเสนอล่วงหน้าก่อนการก�ำหนดการประชุมอย่าง
น้อยสิบห้าวัน และให้เลขานุการโดยความเห็นชอบของประธานพิจารณาเรื่องที่จะน�ำเสนอเป็นลายลักษณ์อักษร
ผู้มีสิทธิน�ำเสนอเรื่องเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุม ได้แก่
(๑) นายกสภาสถาบัน
(๒) กรรมการสภาสถาบัน
(๓) ประธานสภาวิชาการ
(๔) ประธานสภาคณาจารย์และบุคลากร
(๕) อธิการบดี
(๖) คณบดีหรือผู้อ�ำนวยการ
ในกรณีเร่งด่วน ประธานหรือเลขานุการอาจน�ำเรื่องเสนอที่ประชุมในวันประชุมก็ได้
ข้อ ๑๔ ให้มีการลงลายมือชื่อกรรมการหรือผู้เข้าประชุมทุกคน
ข้อ ๑๕ ในการประชุม ให้ที่ประชุมพิจารณาเฉพาะเรื่องที่มีอยู่ในระเบียบวาระการประชุมและต้อง
ด�ำเนินการพิจารณาเป็นล�ำดับตามระเบียบวาระการประชุมที่จัดไว้ เว้นแต่ที่ประชุมจะมีมติเป็นอย่างอื่น
ข้อ ๑๖ ในการประชุมถ้าประธานเห็นควรประชุมลับ หรือถ้ากรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ�ำนวน
กรรมการที่มาประชุมมีมติให้ประชุมลับก็ให้ประชุมลับ
ในการประชุมลับ ผู้ที่อยู่ในที่ประชุม ได้แก่ กรรมการผู้ท่ีต้องปฏิบัติหน้าที่ในการประชุม และผู้ได้รับ
อนุญาตจากที่ประชุมเท่านั้น
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ข้อ ๑๗ กรรมการจะอยู่ในการประชุม ขณะมีการอภิปรายและลงมติในเรื่องใดที่ตนมีส่วนได้เสียมิได้
เว้นแต่ที่ประชุมจะมีมติอนุญาตให้อยู่ในที่ประชุม เพื่อชี้แจงข้อเท็จจริง อันจะท�ำความกระจ่างในเรื่องนั้นได้
ข้อ ๑๘ การเชิญบุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมเพื่อชี้แจงหรือให้ข้อมูลประกอบการพิจารณาในเรื่องใดเรื่อง
หนึง่ ให้เลขานุการสภาสถาบันเป็นผูเ้ ชิญ โดยความเห็นชอบของนายกสภาสถาบันและให้เข้าร่วมประชุมเฉพาะเรือ่ ง
ที่ชี้แจงเท่านั้น
บุคคลภายนอกทีป่ ระสงค์จะเข้าฟังการประชุมจะต้องได้รบั อนุญาตจากประธานการประชุมก่อนจึงจะเข้า
ฟังการประชุมได้
ผู้เข้าร่วมประชุมจะแสดงความคิดเห็นต่อที่ประชุมได้ต่อเมื่อได้รับอนญาตจากประธานในที่ประชุมจึงจะ
แสดงความคิดเห็นได้
ข้อ ๑๙ กรรมการมีสิทธิแก้ไขเพิ่มเติมรายงานการประชุมให้ตรงตามที่ได้กล่าวไว้ในการประชุมได้ การ
จะให้แก้ไขหรือไม่นั้น สุดแล้วแต่มติของที่ประชุมจะพิจารณาหรือวินิจฉัยชี้ขาด
ข้อ ๒๐ สภาสถาบันอาจมีมติให้จดรายงานการประชุมลับครั้งใดทั้งหมด หรือแต่บางส่วนก็ได้ แต่ให้มี
การบันทึกพฤติการณ์ในการประชุมไว้
ข้อ ๒๑ การเปิดเผยรายงานการประชุมลับ ให้เป็นตามมติของสภาสถาบัน
ข้อ ๒๒ สภาสถาบันอาจมีมติหา้ มโฆษณาข้อความอันเกีย่ วกับความปลอดภัย หรือประโยชน์สำ� คัญของ
สภาสถาบันที่ได้กล่าวหรือปรากฏในรายงานการประชุมก็ได้
ข้อ ๒๓ ให้เลขานุการจัดพิมพ์รายงานการประชุม เว้นแต่รายงานการประชุมที่ได้มีมติของสภาสถาบัน
มิให้เปิดเผยและข้อความที่ห้ามโฆษณา
หมวด ๓
การลงมติ
………………………………………………
ข้อ ๒๔ การลงมติให้ถือเสียงข้างมาก เว้นแต่จะมีข้อบังคับเป็นอย่างอื่น
กรรมการคนหนึง่ ให้มเี สียงหนึง่ เสียงในการลงคะแนน ถ้าในการลงมตินนั้ มีคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธาน
ในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
ข้อ ๒๕ กรรมการที่อยู่ในที่ประชุมเท่านั้นที่มีสิทธิออกเสียง
ข้อ ๒๖ การออกเสียงลงคะแนนให้กระท�ำโดยเปิดเผย เว้นแต่มติที่ประชุมให้มีการลงคะแนนลับ
ข้อ ๒๗ เมือ่ ได้นบั คะแนนเสียงเสร็จแล้ว ให้ประธานประกาศมติตอ่ ทีป่ ระชุมทันที ถ้าเรือ่ งใดมีกฏหมาย
ข้อบังคับ หรือระเบียบเฉพาะเรือ่ งนัน้ ก�ำหนดไว้วา่ มติตอ้ งประกอบไปด้วยคะแนนเสียงถึงจ�ำนวนเท่าใด ก็ให้ประกาศ
ด้วยว่าคะแนนเสียงข้างมากถึงจ�ำนวนที่ก�ำหนดไว้หรือไม่
ข้อ ๒๘ ในการนับคะแนนเสียงครั้งใด ถ้ากรรมการร้องขอหรือที่ประชุมมีมติให้มีการนับคะแนนเสียง
ใหม่ ก็ให้มีการนับคะแนนเสียงใหม่ได้อีกครั้ง
ข้อ ๒๙ เรือ่ งทีส่ ภาสถาบันมีมติในการประชุมแล้ว ให้เลขานุการโดยความเห็นชอบของทีป่ ระชุมแจ้งให้
ผู้เกี่ยวข้องทราบภายในเจ็ดวันนับแต่วันประชุม โดยมิต้องรอรับรองรายงานการประชุมยกเว้นเรื่องที่มีมติโดยมี
เงื่อนไขของเวลาส�ำหรับการปฏิบัติ
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หมวด ๔
บทเบ็ดเตล็ด
………………………………………………
ข้อ ๓๐ ในกรณีเร่งด่วน ในการรับรองรายงานการประชุม และการอนุมัติให้ปริญญา อนุปริญญา
และประกาศนียบัตรตามมาตรา ๑๗ (๓) แห่งพระราชบัญญัติสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ พ.ศ. ๒๕๕๐ นายกสภา
สถาบันอาจด�ำเนินการให้กรรมการออกมติให้ความเห็นชอบ โดยกรรมการไม่ต้องมาประชุมพร้อมกันก็ได้ แต่ต้อง
แจ้งผลการให้ความเห็นชอบดังกล่าวให้ที่ประชุมสภาสถาบันทราบในการประชุมครั้งต่อไป
ข้อ ๓๑ ในกรณีทมี่ เี หตุผลความจ�ำเป็นเฉพาะการประชุมพิจารณาเรือ่ งใด สภาสถาบันอาจมีมติให้งดใช้
ข้อบังคับนี้ข้อหนึ่งข้อใดในการประชุมพิจารณาเรื่องนั้นก็ได้
มติให้งดใช้ขอ้ บังคับในวรรคแรกต้องได้รบั ความเห็นชอบจากกรรมการทีม่ าประชุมไม่นอ้ ยกว่าสองในสาม
ข้อ ๓๒ ให้นายกสภาสถาบันเป็นผูร้ กั ษาการตามข้อบังคับนี้ และให้มอี ำ� นาจออกประกาศหรือค�ำสัง่ เพือ่
ประโยชน์ในการปฏิบัติตามข้อบังคับนี้
ประกาศ ณ วันที่ ๒๔ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๒
             (ศาสตราจารย์ วิษณุ เครืองาม)
          นายกสภาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
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