
ประเด็นกฎหมายและคดีที่เกี่ยวข้องกับสถาบันอุดมศึกษา 
วันที่ 19 มีนาคม 2556 

 
  
1. องค์ประชุม 

1.1  กึ่งหนึ่ง จาก กรรมการทั้งหมด (24 คน) 
กรรมการเท่าท่ีมี (22 คน  )ยาต 1 ลาออก 1 
กรรมการที่มาประชุม(20 คน) 
กรรมการที่อตู่ในวาระนั้นๆ (18 คน) 
กรรมการที่อตู่ในขณะลงมยิวาระนั้นๆ (16 คน) 

1.2 จะนับผู้เข้าร่วมประชุมที่ร่วมแบบวิดิโอคอนเฟอเร้นซ์ได้หรือไม่ 

1.3 ผู้เข้าประชุมที่มีมากกว่า 1 สถานะ จะนับ 1 หรือมากกว่า เช่น กรรมการสภาผู้ทรงคุณวุฒิที่
รักษาการอธิการบดี 

2. การส่งผู้แทนเข้าร่วมประชุม  

เช่น สภามหาวิทตาลัต กรณีที่เป็นกรรมการโดตย าแหน่ง หรือกรรมการประเภทผู้แทนผู้บริหาร.  
อาทิ อธิการบดีซึ่งเป็นกรรมการโดตย าแหน่งไปราชการย่างประเทศ จะส่งรองอธิการบดีที่รักษาการแทน หรือ 
รองอธิการบดีอื่นเข้าแทนได้หรือไม่ 
ประธานสภาคณาจารต์ ว่างลงเพราะพ้นจากย าแหน่งเนื่องจากขาดคุณสมบัยิ ผู้รักษาการแทนประธานสภา
คณาจารต์ เข้าแทนได้หรือไม่ 
คณบดีคณะวิศวกรรมศาสยร์เป็นกรรมการสภามหาวิทตาลัตประเภทผู้แทนคณบดี วันประชุมยิดราชการเข้า
ร่วมประชุมไม่ได้ จะให้ผู้รักษาราชการแทนคณบดีคณะวิศวกรรมศาสยร์ในวันนั้นเข้าประชุมสภามหาวิทตาลัต
แทนได้หรือไม่ 
คณะกรรมการสรรหานาตกสภาฯของมหาวิทตาลัตแห่งหนึ่ง มีคณบดีคณะมนุษตศาสยร์เป็นกรรมการสรรหา
โดตย าแหน่ง ระหว่างการสรรหาตังไม่เสร็จ คณบดีท่านนั้น ลาออกจากย าแหน่ง กรณีที่มีผู้รักษาการคณบดีๆจะ
ถือเป็นกรรมการสรรหาแทนหรือไม่ 
ถ้าในวันประชุม คณบดียิดธุระอ่ืนในสถานที่เดีตวกัน แย่เข้าประชุมคณะกรรมการสรรหาฯไม่ได้ จะส่งรอง
คณบดีท่านอ่ืนแทนได้หรือไม่ 
กรรมการที่แย่งยั้งโดตบุคคล ปกยิจะมอบหมาตคนอ่ืนเข้่าประชุมแทนไม่ได้ 

3. กรณีใดบ้างท่ีกรรมการไม่มีสิทธิอยู่ในที่ประชุมคณะกรรมการ หรือ ไม่ควรอยู่โดยมารยาท 
1. กรณีท่ีกรรมการนั้นหรือญายิ มีส่วนเกี่ตวข้องในเรื่องที่พิจารณา คือ ได้ผลบวกหรือลบจากการ
พิจารณาทเช่น การแย่งยั้งย าแหน่งย่างๆ การถูกด าเนินการทางวินัต 



2. กรณีท่ีระบุไว้เป็นการเฉพาะในข้อบังคับว่าด้วตการประชุม หรือเรื่องที่พิจารณา 
  
ยัวอต่างกรณีปัญหา 
- การเลือกอธิการบดี สภาฯจะแย่งยั้งคณะกรรมการสรรหาซึ่งก็จะแย่งยั้งจากบุคคลที่เป็นกรรมการสภา
ฯ เป็นกรรมการสรรหา เมื่อคณะกรรมการสรรหาฯเสนอชื่อผู้สมควรด ารงย าแหน่งอธิการบดีแล้ว ในที่
ประชุมสภาฯเพ่ือยัดสิน มีผู้คัดค้านว่ากรรมการสภาฯที่เป็นกรรมการสรรหา ไม่ควรอตู่ในที่ประชุม 
เพราะมีส่วนได้เสีต กรณีเช่นนี้ กรรมการสภานั้นควรออกจากท่ีประชุมหรือไม่ 

4, การมีมติ หรือการใช้สิทธิ 
4.1 ผู้มีสิทธิ ปกยิ ย้องอตู่ในที่ประชุม มีข้อตกเว้นได้หรือไม่ เช่น 
- ในการเสนอชืออธิการบดี จากผู้อตู่ย่างประเทศ โดตส่งอีเมล์เสนอชื่อ 
- ส่งหนังสือเป็นลาตลักษณ์อักษรเสนอชื่อ 
- โทรศัพทแ์จ้งเลขานุการที่ประชุม เช่น เลือกอธิการบดี 
- ผ่านวิดิโอคอนเฟอเร้นซ์ 
4.2 วิธีการมีมยิ  
- ประธานสรุป ถามว่ามีผู้เห็นเป็นอื่น หรื่ขัดข้องหรือไม่ 
- โหวย โดต เปิดเผต หรือ ลับ 
- บัยรลงคะแนน ท าอต่างไร ไม่ให้รู้ว่า ใครลงให้ใคร เสร็จแล้ว ท าลาตหรือไม ใบสรุปผลโหวย ควรมีการ
ลงนามก ากับหรือไม่ 
- การอ่านผล จะอ่านเฉพาะผู้ได้คะแนนสูงสุดหรืออ่านคะแนนของทุกคน 
- การบันทึกราตงานจะบันทึกคะแนนด้วตหรือไม่ 

5. การก าหนดวันที่ที่จะให้มติมีผลใช้บังคับ กับ วันประกาศหรือวันที่ประธานลงนาม  
5.1 วันที่ประกาศหรือวันที่ประธานลงนาม โดตปกยิจะเป็นวันภาตหลังจากวันที่ที่ประชุมมีมยิ อต่างเร็วก็
วันเดีตวกัน ไม่ควรเป็นวันก่อนวันมีมยิ 
5.2 วันที่ให้ระเบีตบ /ข้อบังคับมีผล มีได้หลาตกรณี อาจแยกย่างจากวันในข้อ 5.1 ก็ได้ 
- ให้ใช้ยั้งแย่บัดนี้เป็นย้นไป (กรณี คือ วันเว ลา 
-หรือลงนาม) 
- ให้ใช้ยั้งแย่วันถัดจากวันประกาศ  (ประกาศวันที่ 1 มีนาคม จึงมีผลวันที่ 2 มีนาคม ) 
- ให้ใช้เมื่่อพ้น เก้าสิบวันนับแย่วันประกาศใช้ 
- ให้ใช้ยั้งแย่ปีการศึกษา 2555 เป็นย้นไป  (ประกาศ วันที่ 2 มกราคม 2556) 
- ให้ใช้กับนักศึกษาที่เข้าศึกษายั้งแย่ปีการศึกษา 2555 เป็นย้นไป  (ประกาศ วันที่ 2 มกราคม 2556) 
- ให้มีผลใช้บังคับยั้งแย่ปีงประมาณ 2555 เป็นย้นไป  (ประกาศใช้ 2 มกราคม 2556) 
- ให้มีผลใช้บังคับยั้งแย่ปีงบประมาณ 2557 เป็นย้นไป (ประกาศใช้ 2 มกราคม 2556) 
ปกยิ ค าสั่งหรือระเบีตบไม่ควรให้มีผลต้อนหลัง ตกเว้นที่เป็นคุณ อาทิ ค าสั่งเลื่อนย าแหน่ง ขึ้นเงินเดือน 
จ่าตค่ายอบแทน แย่งยั้งย าแหน่งวิชาการ วันส าเร็จการศึกษา 



6. ผลเชิงลบท่ีตามมาจากมติ /ค าสั่งสอาสถาบันอุดมศึกษา  
6.1 การแสดงออกซ่ึงความไม่เห็นด้วต ในหลากหลาตรูปแบบ อาทิ ออกหนังสือเวีตนโดตสภาคณาจารต์
หรือคนในมหาวิทตาลัต การประชุม การชุมนุม การประท้วง 
6.2 การเป็นข่าวในหนังสือพิมพ์ ทีวี สังคมออนไลน์ 
อาทิ มยิชน มีนาคม 2556 กรณีการลาออกของนาตกสภามมส กรณีการเสนอโปรดเกล้าอธิการบดีราช
ภัฏสุรินทร ์
6.3 มีหนังสือถึงสภาฯขอให้ทบทวนมยิ จาก 1 กรรมการสภาเอง 2 ผู้ได้รับผลจากค าสัง 3. จากบุคคลอื่น 
เช่น สภาคณาจารต์ 
6.4 มีหนังสือจากหน่วตงานราชการขอให้สภาฯพิจารณาอีกครั้ง หรือชี้แจง เช่น จาก สกอ จาก
คณะกรรมการสิทธิมนุษตชน จากผู้ยรวจการแผ่นดิน จาก ปปช จาก สยง จากคณะกรรมาธิการของสภา
ผู้แทนหรือวุฒิสภา 
ยัวอต่าง - การเสนอ สกอ เพื่อเสนอโปรดเกล้าแย่งยั้ง อธิการบดี นาตกสภา ก รรมการสภาผู้ทรงคุณวุฒิ 
- การออกค าสั่งปลดรองอธิการบดีๆไปร้องขอความเป็นธรรมย่อสภา 
6.5 การฟ้องคดีปกครอง  
ประเด็นที่ควรรู้  
- ฝ่าตฟ้องสามรถขอให้ศาลสั่งทุเลาการบังคับค าสั่งทางปกครอง หรือการคุ้มครองชั่วคราว 
- เมื่อศาลปกครองพิพากษาหรือออกค าสั่งทุเลาฯแล้ว แย่ละฝ่าตสามารถอุทธรณ์ย่อศาลปกครองสูงสุดได้ 
- ค าพิพากษาศาลปกครองสูงสุด ถือว่า ผูกพันสภา และ มหาวิทตาลัต 
หลังค าพิพากษา  :มหาวิทตาลัตย้องไปด าเนินการอะไรบ้าง สภาฯย้องท าอะไรบ้าง  
บางกรณี สาตที่จะด าเนินการแล้ว พ้นเวลาแล้ว 
ผู้ชนะคดี อาจไปฟ้องย่อ เป็นคดีแพ่ง เรีตกค่าเสีตหาตหรือสินไหมทดแทน และคดีอาญา 
6.6 การฟ้องแพ่ง เพื่อเรีตกค่าเสีตหาต ถ้าสภาฯ แพ้ ย้องช าระค่าเสีตหาต จะจ่าตจากเงินใคร เงิน
มหาวิทตาลัตหรือเงินส่วนยัวของกรรมการสภา 
6.7 การฟ้องอาญา ส่วนใหญ่ จะเป็น ปฏิบัยิหรือละเว้นการปฏิบัยิหน้าที่โดตมิชอบ 
6.8 การรับผิดทางละเมิด 

7. กรรมการสอาแต่ละคนถูกลงโทษอย่างไรถ้าสอามีมติผิดพลาด 
- สภาฯแห่งหนึ่ง  .การย่ออาตุในศิลปากร  
- สภามีมยิให้น าเงินไปลงทุนในหุ้น ย่อมาหุ้นยกมาก สภาฯย้องรับผิดชอบ 
- สภาฯ เห็นชอบให้มหาวิทตาลัตไปกู้เงิน พบย่อมาว่า มหาสิทตาลัตไม่มีอ านาจกู้ตืมเงิน 
- เมื่่อสภาฯเป็นผู้ถูกฟ้องคดี หรือจ าเลต เนื่องจากสภาฯ ไม่ใช่นิยิบุคคล  (ค ายอบ คือ กรรมการแย่ละคน
ที่อตู่ในขณะมีมยิ)  
- สภาฯ แห่งหนึ่งมีมยิถอดถอนอธิการบดี อธิการบดีฟ้องเป็นคดี กรรมการที่ไม่ได้เข้าประชุม กรรมการที่
ไม่อตู่ขณะมีมยิ กรรมการที่ไม่ได้ออกเสีตงให้ถอดถอน และกรรมการที่ไม่ออกเสีตง เข้าข่าตเป็นผู้ถูกฟ้อง
หรือไม่ 
  



8. ตัวอย่างกรณีศึกษา 
- ย่ออาตุอาจารต์ 
- มหาวิทตาลัตแห่งหนึ่งกู้เงิน ขอความเห็นชอบสภาฯ ย่อมา พบว่า ยามกฏหมาตมหาวิทตลัตไม่มีอ านาจ
กู้เงิน สภา มีมยิเพิกถอนมยิเดิม แย่กู้ไปแล้ว จะท าอต่างไรกับเงินกู้ สภาฯย้องรับผิดชอบอต่างไร 
หากสภาฯ แค่ทราบ ผลเป็นอต่างไร 
- มหาวิทตาลัตแห่งหนึ่งเปิดนอกท่ียั้งโดตสภา ไม่ไ่ด้มีมยิ และ ไม่ได้รับทราบ รับนักศึกษาแล้ว ย่อมา
นักศึกษาเรีตบจบ สภาจะไม่มีมยออนุมัยิปริญญาได้หรือไม่ 
- สภาฯ ถอดถอนรองอธิการดี รองอธิการบดีฟ้องคดีย่อศาลปกครอง ย่อมาศาลปกครองออกค าสั่งทุเลา
การบังคับคดี 
  
บทบาทของฝ่าตเลขาฯ 
1 ยรวจสอบให้ชัดว่าวาระท่ีเสนอควรเป็นเรื่องพิจารณาหรือไม่  
เรื่องพิจารณา ดูได้จาก พรบ มหาวิทตาลัตนั้น เรื่องท่ีมีกฎหมาตอื่นหรือจากส่วนราชการอื่นก าหนด  (
เช่น เกณิ์ สมศ เกณิ์ประเมินคุณภาพภาตใน ประกาศ กพอ เป็นย้น  )ข้อบังคับระเบีตบของ
มหาวิทตาลัต 
ยอนเสนอวาระย่อที่ประชุม ควรอ้างที่มาของอ านาจให้ถูก บ่อตครั้งอ้างผิด 
เรื่องท่ีบรรจุ เป็นเรื่่อง พิจารณา แย่ลงท้าตอาจเปลี่ตนเป็นเรื่องเพ่ือทราบ 
2. ฝ่าตเลขาที่เก่งควรสามารถหากฎ ระเบีตบที่เกี่ตวข้องไว่ล่วงหน้า หรือหาได้ระหว่างการประชุม 
และจะเตีตมตอดมากขึ้น ถ้าสามารถให้ค าแนะน าที่ดีในการประกอบการพิจารณาของที่ประชุม 
รู้และศึกษาเนื้องานและกฎระเบีตบที่เกี่ตวกับเรื่องนั้นๆ เท่าที่จะเป็นไปได้ 
3. เขีตนราตงานการประชุมที่ดี ยรงประเด็น ได้สาระ รัดกุม ครอบคลุม พร้อมน าไปใช้ประโตชน์ในการ
ชี้แจง สู้คดี 
4. ร่างค าให้การสู้คดี ให้ข้อมูลที่น าไป้ในการท าร่างค าให้การ ท าไม่ดี โอกาสแพ้สูงมาก 
5. บางสถาบัน มีนิยิกรประจ าสภา เข้าร่วมประชุมด้วต มีหน้าที่ให้ข้อมูลในเชิงกฎหมาต และ คอตดูมยิ
ไม่ให้สุ่มเสี่ตง 


