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ตารางเปรียบเทยีบ ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วา่ด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๖๓ และ 

ร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการประชมุผ่านสื่ออเิลก็ทรอนกิส์ พ.ศ. .... 
------------- 

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่  
ว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

ร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่  
ว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. .... 

เหตุผลในการแก้ไขเพิ่มเติม 

 ข้อ ๑ ข้อบังคับนี้ เรียกว่า “ข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการประชุมผ่าน                       
สื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๖๓” 

 ข้อ  ๑ ข้อบังคับนี้ เรียกว่า “ข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการประชุมผ่าน                       
สื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ....” 

 

 ข้อ ๒ ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๒๘ มีนาคม 
๒๕๖๓ เป็นต้นไป 

 ข้อ  ๒ ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๒๕ เมษายน 
๒๕๖๓ เป็นต้นไป 

 

  ข้อ ๓ ให้ยกเลิกข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วย
การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๖๓  ฉบับลงวันที่ 
๒๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ 

ยกเลิกข้อบังคับฉบับเดิม 

 ข้อ ๓ บรรดาระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ มติ หรือค าสั่ง
อ่ืนใดที่ขัดหรือแย้งกับข้อบังคับนี้ให้ใช้ข้อบังคับนี้แทน 

 ข้อ ๔ บรรดา ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ มติ หรือค าสั่ง
อ่ืนใดที่ขัดหรือแย้งกับข้อบังคับนี้ให้ใช้ข้อบังคับนี้แทน 

 

 ข้อ ๔  ในข้อบังคับนี้ 
    “มหาวิทยาลัย” หมายความว่า  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

     “สภามหาวิทยาลัย” หมายความว่า สภามหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 
    “อธิการบดี” หมายความว่า อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่  
 “สื่ออิเล็กทรอนิกส์” หมายความว่า สื่อบันทึกข้อมูลหรือ
สารสนเทศใด ๆ ที่ใช้วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยการ
ประยุกต์ใช้วิธีการทางอิเล็กตรอน ไฟฟ้า คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า 
หรือวิธีอ่ืนใดในลักษณะคล้ายกัน และให้หมายความรวมถึง
การประยุกต์ใช้วิธีการทางแสง วิธีการทางแม่เหล็ก หรือ
อุปกรณ์ที่เก่ียวข้องกับการประยุกต์ใช้วิธีการต่าง ๆ เช่นว่านั้น 

 ข้อ ๕  ในข้อบังคับนี้ 
    “มหาวิทยาลัย” หมายความว่า  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
     “สภามหาวิทยาลัย” หมายความว่า สภามหาวิทยาลยัเชียงใหม ่

     “อธิการบดี” หมายความว่า อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชยีงใหม่  
 “สื่ออิเล็กทรอนิกส์” หมายความว่า สื่อบันทึกข้อมูลหรือ
สารสนเทศใด ๆ ที่ใช้วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยการ
ประยุกต์ใช้วิธีการทางอิเล็กตรอน ไฟฟ้า คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า 
หรือวิธีอ่ืนใดในลักษณะคล้ายกัน และให้หมายความรวมถึง
การประยุกต์ใช้วิธีการทางแสง วิธีการทางแม่เหล็ก หรือ
อุปกรณ์ที่เก่ียวข้องกับการประยุกต์ใช้วิธีการต่าง ๆ เช่นว่านั้น 
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ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่  
ว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

ร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่  
ว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. .... 

เหตุผลในการแก้ไขเพิ่มเติม 

     “ระบบควบคุมการประชุม” หมายความว่า ระบบ
เครือข่ายคอมพิวเตอร์ และหรืออุปกรณ์สื่อสารอิเล็กทรอนิสก์
ใด ๆ ทั้งฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ที่เชื่อมโยงกันเป็นเครือข่าย 
และมีการสื่อสารข้อมูลกันโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร และหรือการโทรคมนาคม เพื่อให้ผู้ร่วมประชุม
สามารถเข้าถึงและใช้งานส าหรับการประชุมผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ได้ไม่ว่าจะเป็นการประชุมด้วยเสียง หรือทั้ง
เสียงและภาพ 

 “การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์” หมายความว่า การ
ประชุมที่กฎหมายบัญญัติให้ต้องมีการประชุมที่กระท าผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์โดยผู้ร่วมประชุมอย่างน้อยหนึ่งในสามขององค์
ประชุมต้องอยู่ในที่ประชุมแห่งเดียวกัน และผู้ร่วมประชุม
ทั้งหมดต้องอยู่ในราชอาณาจักรขณะที่มีการประชุม แม้จะมิได้
อยู่ในสถานที่เดียวกันและสามารถประชุมปรึกษาหารือและ
แสดงความคิดเห็นระหว่างกันได้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
 “ผู้ร่วมประชุม” หมายความว่า กรรมการ อนุกรรมการ 
คณะท างาน เลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการ 
คณะอนุกรรมการ หรือคณะท างาน 

 

 

 

 “ผู้ควบคุมระบบ” หมายความว่า ผู้ท าหน้าที่ดูแลและ
บริหารจัดการระบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตั้งแต่
เริ่มท าการประชุมจนกระทั่งเสร็จสิ้นการประชุมในแต่ละครั้ง 

     “ระบบควบคุมการประชุม” หมายความว่า ระบบ
เครือข่ายคอมพิวเตอร์ และหรืออุปกรณ์สื่อสารอิเล็กทรอนิสก์
ใด ๆ ทั้งฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ที่เชื่อมโยงกันเป็นเครือข่าย 
และมีการสื่อสารข้อมูลกันโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร และหรือการโทรคมนาคม เพื่อให้ผู้ร่วมประชุม
สามารถเข้าถึงและใช้งานส าหรับการประชุมผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ได้ไม่ว่าจะเป็นการประชุมด้วยเสียง หรือทั้ง
เสียงและภาพ 

 “การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์” หมายความว่า การ
ประชุมที่กฎหมายบัญญัติให้ต้องมีการประชุมที่กระท าผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ หรือที่กฎหมายอนุญาตให้กระท าผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ โดยผู้ร่วมประชุมมิได้อยู่ในสถานที่เดียวกันและ
สามารถประชุมปรึกษาหารือและแสดงความคิดเห็นระหว่าง
กันได้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
 

 “ผู้ร่วมประชุม” หมายความว่า ประธานกรรมการ        
รองประธานกรรมการ กรรมการ อนุกรรมการ คณะท างาน 
เลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการของคณะกรรมการ 
คณะอนุกรรมการ หรือคณะท างาน และให้หมายความ
รวมถึงผู้ซ่ึงต้องช้ีแจงแสดงความคิดเห็นต่อคณะกรรมการ 
คณะอนุกรรมการ หรือคณะท างานนั้นด้วย 

 “ผู้ควบคุมระบบ” หมายความว่า ผู้ท าหน้าที่ดูแลและ
บริหารจัดการระบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตั้งแต่
เริ่มท าการประชุมจนกระทั่งเสร็จสิ้นการประชุมในแต่ละครั้ง 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตัดข้อจ ากัดท่ีผู้ร่วมประชุมอย่างน้อยหนึ่งในสาม
ขององค์ประชุมต้องอยู่ในที่ประชุมแห่งเดียวกัน 
และผู้ร่วมประชุมทั้งหมดต้องอยู่ในราชอาณาจักร
ขณะที่มีการประชุม เพ่ือให้เกิดความคล่องตัวใน
การจัดการประชุมส าหรับภารกิจต่าง ๆ มาก
ยิ่งขึ้น 

 

เพ่ิมต าแหน่งต่าง ๆ ของผู้ร่วมประชุมให้มีความ
ชัดเจนและครอบคลุมมากยิ่งขึ้น 
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ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่  
ว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

ร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่  
ว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. .... 

เหตุผลในการแก้ไขเพิ่มเติม 

 “ผู้ให้บริการ”  หมายความว่า ผู้ให้บริการระบบควบคุม
การประชุมแก่บุคคลอ่ืนในการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
ตามข้อบังคับนี้ 

 “ผู้ให้บริการ”  หมายความว่า ผู้ให้บริการระบบควบคุม
การประชุมแก่บุคคลอ่ืนในการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
ตามข้อบังคับนี้ 

 ข้อ ๕ ให้น าวิธีการประชุมตามข้อบังคับนี้ไปใช้กับการ
ประชุมคณะกรรมการ อนุกรรมการ คณะท างาน หรือการ
ประชุมอ่ืนใดของส่วนงาน หน่วยงาน และคณะบุคคลหรือ
บุคลากรอันเกี่ยวกับกิจการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้ 

  ข้อ ๖ ให้น าวิธีการประชุมตามข้อบังคับนี้ไปใช้กับการ
ประชุมคณะกรรมการ อนุกรรมการ คณะท างาน หรือการ
ประชุมอ่ืนใดของส่วนงาน หน่วยงาน และคณะบุคคลหรือ
บุคลากรอันเกี่ยวกับกิจการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้ 

 

    ข้อ ๖ ข้อบังคับนี้ไม่ใช้บังคับแก่การประชุมเพ่ือด าเนินการ
ตามกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างของมหาวิทยาลัย 

 ข้อ ๗ ข้อบังคับนี้ไม่ใช้บังคับแก่การประชุมเพ่ือด าเนินการ
ตามกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างของมหาวิทยาลัย และการ
ประชุมอื่นตามทีม่หาวิทยาลัยประกาศก าหนด 

เพ่ิมอ านาจให้มหาวิทยาลัยจ ากัดการประชุมผ่าน
สื่ออิเล็กทรอนิกส์ กับการด าเนินงานอื่น ๆ ใน
อนาคตก็ได้ 

 ข้อ ๗ การประชุมที่มีกฎหมายบัญญัติให้ต้องมีการประชุม 
นอกจากจะด าเนินการตามวิธีการที่บัญญัติไว้ในกฎหมายแต่ละ
ฉบับแล้ว ผู้ที่ท าหน้าที่ประธานในที่ประชุมจะก าหนดให้
จัดการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งผู้เข้าร่วมประชุม
สามารถปรึกษาหารือกันได้วิธีการตามที่ประธานที่ประชุม
ก าหนด และให้มีผลเช่นเดียวกับการประชุมตามวิธีการที่
บัญญัติไว้ในกฎหมาย เมื่อผู้ท าหน้าที่ประธานในที่ประชุม
ก าหนดให้มีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ในการประชุม
ครั้งใดแล้ว ผู้มีหน้าที่จัดการประชุมต้องด าเนินการเพ่ือให้มี
การใช้ระบบควบคุมการประชุมเป็นลายลักษณ์อักษรก่อนจัด
ประชุม โดยจะต้องจัดให้มีผู้ควบคุมระบบที่สามารถบริหาร
จัดการระบบเพ่ือตรวจสอบการท างานและแก้ไขปัญหาให้กับผู้
ร่วมประชุมโดยการเข้าถึงระบบแบบระยะไกล (remote 

access) ได้ด้วย ทั้งนี้ ระบบควบคุมการประชุมจะต้องพร้อม
ท างานก่อนการประชุม 

 ข้อ ๘ การประชุมที่มีกฎหมายบัญญัติให้ต้องมีการประชุม 
นอกจากจะด าเนินการตามวิธีการที่บัญญัติไว้ในกฎหมายแต่ละ
ฉบับแล้ว ผู้ที่ท าหน้าที่ประธานในที่ประชุมจะก าหนดให้
จัดการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งผู้เข้าร่วมประชุม
สามารถปรึกษาหารือกันได้วิธีการตามที่ประธานที่ประชุม
ก าหนด และให้มีผลเช่นเดียวกับการประชุมตามวิธีการที่
บัญญัติไว้ในกฎหมาย เมื่อผู้ท าหน้าที่ประธานในที่ประชุม
ก าหนดให้มีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ในการประชุม
ครั้งใดแล้ว ผู้มีหน้าที่จัดการประชุมต้องด าเนินการเพ่ือให้มี
การใช้ระบบควบคุมการประชุมเป็นลายลักษณ์อักษรก่อนจัด
ประชุม โดยจะต้องจัดให้มีผู้ควบคุมระบบที่สามารถบริหาร
จัดการระบบเพ่ือตรวจสอบการท างานและแก้ไขปัญหาให้กับผู้
ร่วมประชุมโดยการเข้าถึงระบบแบบระยะไกล (remote 

access) ได้ด้วย ทั้งนี้ ระบบควบคุมการประชุมจะต้องพร้อม
ท างานก่อนการประชุม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 
 

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่  
ว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

ร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่  
ว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. .... 

เหตุผลในการแก้ไขเพิ่มเติม 

 ห้ามมิให้ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ในเรื่องที่มีการ
ก าหนดชั้นความลับตามระเบียบว่าด้วยการรักษาความ
ปลอดภัยแห่งชาติ 

 ห้ามมิให้ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ในเรื่องที่ก าหนดใน
กฎกระทรวงซึ่งออกตามความในพระราชก าหนด ว่าด้วย
การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

แก้ไขให้สอดคล้องกับพระราชก าหนด ว่าด้วยการ
ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

 ข้อ ๘ วิธีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ให้เป็นไปตาม
ประกาศกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เรื่อง 
มาตรการรักษาความม่ันคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.๒๕๕๗ ลงวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ 
และท่ีกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารก าหนด 
หรือแก้ไขเพ่ิมเติมโดยอนุโลม 

 ข้อ ๙ วิธีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ให้เป็นไปตาม
มาตรฐานการรักษาความม่ันคงปลอดภัยของการประชุม
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและ
สังคมก าหนดโดยอนุโลม 

แก้ไขให้สอดคล้องกับพระราชก าหนด ว่าด้วยการ
ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

 ข้อ ๙ การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ให้กระท าผ่าน
ระบบควบคุมการประชุมที่มีกระบวนการรักษาความมั่นคง
ปลอดภัยด้านสารสนเทศ ซึ่งสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ตาม
ประกาศคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง
แนวนโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัย
ด้านสารสนเทศของหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๕๓ หรือ
มาตรฐานอ่ืนที่เทียบเท่า ทั้งนี้ ไม่ว่าผู้ให้บริการระบบดังกล่าว
จะเป็นภาครัฐหรือภาคเอกชน 

 ข้อ ๑๐ การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ให้กระท าผ่าน
ระบบควบคุมการประชุมที่มีกระบวนการรักษาความมั่นคง
ปลอดภัยด้านสารสนเทศ ซึ่งสอดคล้องกับมาตรฐานและ
หลักเกณฑ์ที่กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมก าหนด 
หรือมาตรฐานอื่นที่เทียบเท่า ทั้งนี้ ไม่ว่าผู้ให้บริการระบบ
ดังกล่าวจะเป็นภาครัฐหรือภาคเอกชน 

แก้ไขให้สอดคล้องกับพระราชก าหนด ว่าด้วยการ
ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

 ข้อ ๑๐ การส่งหนังสือเชิญประชุมและเอกสาร
ประกอบการประชุม จะส่งโดยจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ ใน
การนี้ผู้มีหน้าที่จัดประชุมต้องจัดเก็บส าเนาหนังสือเชิญประชุม
และเอกสารประกอบการประชุมไว้เป็นหลักฐาน โดยจะ
จัดเก็บในรูปข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ 

 ข้อ ๑๑ การส่งหนังสือเชิญประชุมและเอกสาร
ประกอบการประชุม จะส่งโดยจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ ใน
การนี้ผู้มีหน้าที่จัดประชุมต้องจัดเก็บส าเนาหนังสือเชิญประชุม
และเอกสารประกอบการประชุมไว้เป็นหลักฐาน โดยจะ
จัดเก็บในรูปข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ 

 

 ข้อ ๑๑ ในการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ผู้มีหน้าที่
จัดการประชุมต้อง 

 ข้อ ๑๒ ในการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ผู้มีหน้าที่
จัดการประชุมต้อง 
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ร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่  
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เหตุผลในการแก้ไขเพิ่มเติม 

 (๑) จัดให้ผู้ร่วมประชุมแสดงตนเพื่อร่วมประชุมผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ก่อนการประชุม 
 
 
 
 (๒) จัดท ารายงานการประชุมเป็นหนังสือ 
 (๓) จัดให้มีการบันทึกเสียง หรือท้ังเสียงและภาพ แล้วแต่
กรณี ของผู้ร่วมประชุมทุกคนตลอดระยะเวลาที่มีการประชุม 
รวมทั้งข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ที่เกิดจากการบันทึก
ดังกล่าว ในรูปข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ทั้งนี้ โดยบันทึกในระบบ
การควบคุมการประชุมหรือโดยระบบอ่ืนใด และให้ถือเป็น
ส่วนหนึ่งของรายงานการประชุม 

 (๑)  จัดให้ผู้ร่วมประชุมแสดงตนเพ่ือร่วมประชุมผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ก่อนการประชุม 
 (๒) จัดให้ผู้ร่วมประชุมสามารถลงคะแนนได้ ทั้งการ
ลงคะแนนโดยเปิดเผยและการลงคะแนนลับ ท้ังนี้ วิธีการ
ลงคะแนนให้เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย 
 (๓) จัดท ารายงานการประชุมเป็นหนังสือ 
 (๔) จัดให้มีการบันทึกเสียง หรือทั้งเสียงและภาพ แล้วแต่
กรณี ของผู้ร่วมประชุมทุกคนตลอดระยะเวลาที่มีการประชุม
ในรูปข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ เว้นแต่เป็นการประชุมลับ 
รวมทั้งข้อมูลจราจรทางอิเล็กทรอนิกส์ของผู้เข้าร่วมประชุม
ทุกคนไว้เป็นหลักฐาน ทั้งนี้ โดยบันทึกในระบบการควบคุม
การประชุมหรือโดยระบบอ่ืนใดก็ได้ และให้ถือเป็นส่วนหนึ่ง
ของรายงานการประชุม 

 
 
แก้ไขให้สอดคล้องกับพระราชก าหนด ว่าด้วยการ
ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๖๓ และ
การก าหนดวิธีการลงคะแนนให้เป็นไปตาม
ประกาศของมหาวิทยาลัย เพ่ือให้เป็นมาตรฐาน
เดียวกันทั้งมหาวิทยาลัย 
 
แก้ไขให้สอดคล้องกับพระราชก าหนด ว่าด้วยการ
ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

  ข้อ ๑๓ วิธีการลงคะแนนของผู้ร่วมประชุม ตามข้อ ๑๒ (๒) 
ให้ด าเนินการ ดังต่อไปนี้ 
 (๑) กรณีการลงคะแนนโดยเปิดเผย อาจเลือกใช้วิธีใดก็ได้
ที่สามารถระบุผู้ร่วมประชุมที่ลงคะแนน และสามารถทราบ
เจตนาของบุคคลดังกล่าว ได้แก่ 
  ก. ให้ผู้ลงคะแนนแต่ละคนแสดงเจตนาด้วยเสียงพูด 
  ข. ให้ผู้ลงคะแนนแต่ละคนแสดงเจตนาด้วยสัญลักษณ์ 
  ค. ให้ผู้ลงคะแนนแต่ละคนแสดงเจตนาด้วยข้อความ
อิเล็กทรอนิกส์ 
  ง. วิธีอ่ืนใดซึ่งประธานที่ประชุมเห็นสมควร 
 (๒) กรณีการลงคะแนนลับ ให้ใช้วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
ที่สามารถทราบจ านวนของผู้ลงคะแนนและผลรวมของการ
ออกเสียงลงคะแนน โดยที่ที่ประชุมหรือผู้ร่วมประชุมอ่ืนไม่
สามารถระบุตัวตนของผู้ออกเสียงลงคะแนนแต่ละคนได้ 

เพ่ิมเติมข้ึนใหม่ โดยอนุโลมตามประกาศ
ส านักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง 
ข้อเสนอแนะการจัดการระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์และการประชุมผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ตามแนวทางการปฏิบัติงานนอก
สถานที่ตั้งของหน่วยงานของรัฐ ลงวันที่ ๑๗ 
มีนาคม ๒๕๖๓ 
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เหตุผลในการแก้ไขเพิ่มเติม 

 ข้อ ๑๒ ประธานในที่ประชุมและหรือผู้ควบคุมระบบ 
จะต้องสามารถตัดสัญญาณเสียงหรือสัญญาณภาพหรือทั้ง
สัญญาณเสียงและภาพ หรือหยุดการส่งข้อมูลให้เครื่องหรือ
อุปกรณ์สื่อสารของผู้ร่วมประชุมเครื่องใดเครื่องหนึ่งภายใน
ระบบได้ทันที หากมีเหตุจ าเป็นหรือมีกรณีฉุกเฉิน 

 ข้อ ๑๔ ประธานในที่ประชุมหรือผู้ควบคุมระบบ มีอ านาจ
ตัดสัญญาณเสียงหรือสัญญาณภาพหรือทั้งสัญญาณเสียงและ
ภาพ หรือหยุดการส่งข้อมูลให้เครื่องหรืออุปกรณ์สื่อสารของผู้
ร่วมประชุมเครื่องใดเครื่องหนึ่งภายในระบบได้ทันที หากมีเหตุ
จ าเป็นหรือมีกรณีฉุกเฉิน 

แก้ไขถ้อยค าให้เกิดความชัดเจน 

 ข้อ ๑๓ ในระหว่างการประชุมผู้ร่วมประชุมทุกคนต้อง
สามารถดูข้อมูลการประชุมที่ก าลังน าเสนอในที่ประชุมผ่าน
เครื่องหรืออุปกรณ์สื่อสารของตนเองได้ตลอดระยะเวลาการ
ประชุม เว้นแต่จะมีการตัดสัญญาณเสียงหรือสัญญาณภาพ
หรือทั้งสัญญาณเสียงและสัญญาณภาพ หรือหยุดการส่งข้อมูล
ให้เครื่องหรืออุปกรณ์สื่อสารของผู้ร่วมประชุมนั้น โดยมีเหตุ
จ าเป็นหรือมีกรณีฉุกเฉินตามข้อ ๑๒ 

 ข้อ  ๑๕  ในระหว่างการประชุมผู้ร่วมประชุมทุกคนต้อง
สามารถดูข้อมูลการประชุมที่ก าลังน าเสนอในที่ประชุมผ่าน
เครื่องหรืออุปกรณ์สื่อสารที่ใช้ในการเข้าร่วมประชุมของ
ตนเองได้ตลอดระยะเวลาการประชุม เว้นแต่จะมีการตัด
สัญญาณเสียงหรือสัญญาณภาพหรือทั้งสัญญาณเสียงและ
สัญญาณภาพ หรือหยุดการส่งข้อมูลให้เครื่องหรืออุปกรณ์
สื่อสารที่ใช้ในการเข้าร่วมประชุมของผู้ร่วมประชุมนั้น โดยมี
เหตุจ าเป็นหรือมีกรณีฉุกเฉินตามข้อ ๑๔ 

เพ่ิมเติมถ้อยค าให้มีความชัดเจนมากยิ่งข้ึน 

 ข้อ ๑๔ ในการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ หากมีกรณีท่ี
ต้องจ่ายเบี้ยประชุมให้แก่ผู้ร่วมประชุม ให้จ่ายเบี้ยประชุมแก่ 
ผู้ร่วมประชุมซึ่งได้แสดงตนเข้าร่วมประชุมผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ได้ 

 ข้อ ๑๖ ในการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ หากมีกรณีท่ี
ต้องจ่ายเบี้ยประชุมหรือค่าตอบแทนอ่ืนให้แก่ผู้ร่วมประชุม 
ให้จ่ายเบี้ยประชุมหรือค่าตอบแทนนั้นแก่ผู้ร่วมประชุมซึ่งได้
แสดงตนเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ 

แก้ไขให้สอดคล้องกับพระราชก าหนด ว่าด้วยการ
ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

 ข้อ ๑๕ ให้อธิการบดีรักษาการตามข้อบังคับนี้ และมี
อ านาจในการวินิจฉัยตีความปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตาม
ข้อบังคับนี้ ค าวินิจฉัยของอธิการบดีให้เป็นที่สุด 

 เพ่ือประโยชน์ของมหาวิทยาลัย ในกรณีที่มีเหตุผลและ
ความจ าเป็น สภามหาวิทยาลัยอาจมีมติให้งดใช้ข้อบังคับนี้ข้อ
ใดข้อหนึ่งได้ 

 ข้อ ๑๗ ให้อธิการบดีรักษาการตามข้อบังคับนี้ และมี
อ านาจในการวินิจฉัยตีความปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตาม
ข้อบังคับนี้ ค าวินิจฉัยของอธิการบดีให้เป็นที่สุด 

 เพ่ือประโยชน์ของมหาวิทยาลัย ในกรณีที่มีเหตุผลและ
ความจ าเป็น สภามหาวิทยาลัยอาจมีมติให้งดใช้ข้อบังคับนี้ข้อ
ใดข้อหนึ่งได้ 

 

 


