ข้ อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
ว่าด้ วย สภาคณาจารย์และข้ าราชการ
พ.ศ. ๒๕๔๗
_______________
โดยที่ เ ป็ นการสมควรออกข้ อ บัง คับ เกี่ ย วกับ ประธานสภาและกรรมการสภาคณาจารย์ แ ละ
ข้ าราชการ อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๑๘ (๒) และมาตรา ๒๓ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย ราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ สภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต จึงออกข้ อบังคับไว้ ดังต่อไปนี ้
ข้ อ ๑ ข้ อบังคับนี ้เรี ยกว่า“ข้ อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิ ต ว่าด้ วย สภาคณาจารย์และ
ข้ าราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗”
ข้ อ ๒ ข้ อบังคับนี ้ให้ ใช้ บงั คับตังแต่
้ วนั ถัดจากวันประกาศเป็ นต้ นไป
ข้ อ ๓ ในข้ อบังคับนี ้
“มหาวิทยาลัย” หมายถึง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
“สภามหาวิทยาลัย” หมายถึง สภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
“คณาจารย์ประจา” หมายถึง ข้ าราชการในตาแหน่งวิชาการตามกฎหมายว่าด้ วยการนัน้
“อาจารย์ อัตราจ้ าง” หมายถึง พนักงานในตาแหน่ง วิชาการที่ ม หาวิทยาลัยจ้ าง ซึ่ง ปฏิ บัติง าน
มาแล้ วไม่น้อยกว่าหกเดือนและผ่านการประเมินการทดลองการปฏิบตั งิ าน
“ข้ าราชการ” หมายถึง ข้ าราชการในตาแหน่งทัว่ ไป วิชาชีพเฉพาะ หรื อเชี่ยวชาญเฉพาะตาม
กฎหมายว่าด้ วยการนัน้
“เจ้ าหน้ าที่ อัตราจ้ าง” หมายถึง พนักงานในตาแหน่ง ทั่วไปที่ ม หาวิทยาลัย จ้ าง โดยต้ องสาเร็ จ
การศึกษาไม่ต่ากว่าปริ ญญาตรี ซึ่งปฏิบตั ิงานมาแล้ วไม่น้อยกว่าหกเดือนและผ่านการประเมินการทดลอง
การปฏิบตั งิ าน
“ต าแหน่ ง บริ ห าร” หมายถึ ง อธิ ก ารบดี รองอธิ ก ารบดี ผู้ช่ว ยอธิ ก ารบดี คณบดี รองคณบดี
ผู้อานวยการสถาบัน ส านัก ศูนย์ หัวหน้ าส่วนราชการหรื อหน่วยงานที่ เรี ยกชื่ ออย่างอื่ นที่ มี ฐ านะ
เที ยบเท่าคณะ รองผู้อานวยการสถาบัน ส านัก ศูนย์ รองหัวหน้ าส่วนราชการหรื อหน่วยงานที่ เรี ยกชื่ อ
อย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ

“คณะกรรมการเลือกตัง”้ หมายถึง คณะกรรมการเลือกตังสภาคณาจารย์
้
และข้ าราชการ
“ประธาน” หมายถึง ประธานสภาคณาจารย์และข้ าราชการ
“กรรมการ” หมายถึง กรรมการสภาคณาจารย์และข้ าราชการ
“อธิการบดี” หมายถึง อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
หมวด ๑
สภาคณาจารย์และข้ าราชการ
_______________
ข้ อ ๔ ให้ สภาคณาจารย์และข้ าราชการ มีกรรมการจานวนยี่สิบเอ็ดคน ประกอบด้ วย
(๑) กรรมการประเภทคณาจารย์ ประจ า ซึ่ง มาจากการเลื อกตัง้ โดยคณาจารย์ ป ระจ าและ
อาจารย์อตั ราจ้ างในสังกัดมหาวิทยาลัย เป็ นผู้มีสิทธิเลือก
(๒) กรรมการประเภทข้ าราชการ ซึ่งมาจากการเลือกตัง้ โดยข้ าราชการและเจ้ าหน้ าที่อตั ราจ้ าง
ในสังกัดมหาวิทยาลัย เป็ นผู้มีสิทธิเลือก
ให้ ก รรมการเลื อ กกรรมการคนหนึ่ ง เป็ นประธาน รองประธานและเลขานุก ารอย่า งละหนึ่ ง
ตามลาดับ
ข้ อ ๕ การกาหนดสัดส่วนของกรรมการตามข้ อ ๔ ให้ ใช้ วิธีการคานวณจากคณาจารย์ประจา
และข้ าราชการในสังกัดมหาวิทยาลัยทัง้ หมดหารด้ วยยี่ สิบ เอ็ด และนาไปเฉลี่ ยจากจานวนคณาจารย์ ประจาและจานวนข้ าราชการ
การคานวณตามวรรคหนึ่ง นัน้ ถ้ ามี เศษของจ านวนคณาจารย์ ประจ าหรื อข้ าราชการซึ่ง ทาให้
จานวนกรรมการไม่ครบยี่สิบ เอ็ดคน ให้ เศษของจานวนคณาจารย์ประจาหรื อข้ าราชการที่เหลือมากกว่า
ได้ ไปซึง่ จานวนที่ขาด
ถ้ าเศษของจานวนคณาจารย์ประจาหรื อข้ าราชการเหลือเท่ากัน ให้ ใช้ วิธีการจับฉลาก
ข้ อ ๖ ผู้ดารงตาแหน่งกรรมการ ต้ องมีคณ
ุ สมบัติ ดังต่อไปนี ้
(๑) เป็ นคณาจารย์ประจาหรื อข้ าราชการในสังกัดมหาวิทยาลัย
(๒) ส าเร็ จการศึ ก ษาไม่ ต่ า กว่ า ปริ ญญา ตรี หรื อเที ย บเท่ า จากมหาวิ ท ยา ลั ย หรื อ
สถาบันอุดมศึกษาอื่นที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง
(๓) ได้ สอนหรื อมี ป ระสบการณ์ ท างการท างานไม่ น้ อยกว่ า สามปี ในมหาวิ ท ยาลั ย หรื อ
สถาบันอุดมศึกษาอื่นที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง นับถึงวันเลือกตัง้

ข้ อ ๗ ผู้ดารงตาแหน่งกรรมการประเภทคณาจารย์ ประจา ต้ องเป็ นคณาจารย์ ประจาซึ่งปฏิบตั ิ
หน้ าที่ ณ มหาวิทยาลัย
ข้ อ ๘ ผู้ด ารงตาแหน่ง กรรมการประเภทข้ า ราชการ ต้ อ งเป็ นข้ า ราชการซึ่ง ปฏิ บัติห น้ า ที่ ณ
มหาวิทยาลัย
ข้ อ ๙ กรรมการตามข้ อ ๔ ต้ องไม่เป็ นผู้ดารงตาแหน่งบริ หาร
ข้ อ ๑๐ ให้ ประธานและกรรมการมีวาระอยู่ในตาแหน่ง คราวละสามปี นับแต่วันที่มหาวิทยาลัย
ประกาศผลการเลือกตัง้ และอาจได้ รับเลือกตังอี
้ กได้ แต่จะดารงตาแหน่งเกินสองวาระติดต่อกันมิได้
นอกจากการพ้ นจากตาแหน่งตามวาระในวรรคหนึง่ แล้ ว ประธานและกรรมการพ้ นจากตาแหน่งเมื่อ
(๑) ตาย
(๒) ลาออก
(๓) พ้ นจากการเป็ นคณาจารย์ประจาหรื อข้ าราชการในสังกัดมหาวิทยาลัย
(๔) สภาคณาจารย์และข้ าราชการโดยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจานวนกรรมการ
เท่าที่มีอยูม่ ีมติให้ ออก เพราะมีความประพฤติเสื่อมเสีย บกพร่องต่อหน้ าที่หรื อหย่อนความสามารถ
(๕) ขาดการประชุมติดต่อกันสามครัง้ โดยไม่มีเหตุอันสมควร และไม่ได้ แจ้ ง ต่อประธานเป็ น
ลายลักษณ์อกั ษร
(๖) ได้ รับการแต่งตังเป็
้ นผู้บริหารมหาวิทยาลัย
ข้ อ ๑๑ ให้ ม หาวิท ยาลัย แต่ง ตัง้ คณะกรรมการขึน้ คณะหนึ่ง เรี ย กว่า “คณะกรรมการเลื อกตัง้
สภาคณาจารย์และข้ าราชการ” จานวนไม่น้อยกว่าห้ าคน โดยมีอธิการบดีเป็ นประธาน ทาหน้ าที่ดาเนินการ
เลือกตังสภาคณาจารย์
้
และข้ าราชการตามข้ อ ๔
ให้ คณะกรรมการเลือกตังเลื
้ อกกรรมการคนหนึง่ เป็ นเลขานุการ
การแต่งตังคณะกรรมการเลื
้
อกตังตามวรรคหนึ
้
่ง ให้ ดาเนินการภายในระยะเวลาหกสิบวันก่อนที่
กรรมการสภาคณาจารย์และข้ าราชการจะครบวาระ หรื อภายในหกสิบวันหลังจากกรรมการสภาคณาจารย์
และข้ าราชการพ้ นจากตาแหน่ง แล้ วแต่กรณี
การเลื อกตังกรรมการสภาคณาจารย์
้
และข้ าราชการ ให้ ดาเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการ
ดังต่อไปนี ้
(๑) การรับสมัครเลือกตัง้ การกาหนดคุณสมบัติ การอานวยการเลือกตัง้ การออกเสียงเลือกตัง้
และการตรวจนับคะแนน ให้ คณะกรรมการเลือกตังเป็
้ นผู้กาหนดและเสนอให้ อธิการบดีประกาศภายใน
สิบห้ าวันนับแต่วนั ที่คณะกรรมการเลือกตังได้
้ รับการแต่งตัง้

(๒) ผู้มี สิ ทธิ อ อกเสี ยงเลื อ กตัง้ ตามข้ อ บัง คับ นี ้ ได้ แ ก่ คณาจารย์ ป ระจ า อาจารย์ อัต ราจ้ า ง
ข้ าราชการ และเจ้ าหน้ าที่อตั ราจ้ าง ที่อยูป่ ฏิบตั หิ น้ าที่ ณ มหาวิทยาลัย
(๓) การออกเสียงเลือกตังให้
้ ใช้ วิธีการเลือกตังโดยตรงและลั
้
บ
(๔) การนับคะแนนให้ กระทาโดยเปิ ดเผยและทันทีเมื่อสิ ้นสุดการลงคะแนน
(๕) การนับคะแนนเสียงถือเสียงข้ างมากในแต่ละประเภท ถ้ าคะแนนในประเภทเดียวกันเสียง
เท่ากัน ให้ ใช้ วิธีการจับฉลากเฉพาะผู้ที่ได้ รับคะแนนเท่ากัน
ข้ อ ๑๒ ให้ อธิการบดีประกาศผลการเลือกตัง้ และเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ
ข้ อ ๑๓ การเป็ นประธานหรื อกรรมการตามข้ อ บัง คับนี ้ ให้ มี ผลสมบูรณ์ นับ แต่วันประกาศผล
เป็ นต้ นไป
ข้ อ ๑๔ ในกรณี ที่ ป ระธานหรื อ กรรมการพ้ น จากตาแหน่ง ก่ อ นวาระ ให้ อธิ ก ารบดี ป ระกาศให้
ผู้ได้ รับคะแนนเสียงเลือกตังในประเภทเดี
้
ยวกันกับผู้ที่พ้นจากตาแหน่งในลาดับถัดไปเข้ าดารงตาแหน่งแทน
หากไม่มีผ้ ไู ด้ รับคะแนนเสียงเลือกตังในล
้ าดับถัดไป ให้ ดาเนินการเลือกตังซ่
้ อมภายในสามสิบวันนับแต่วนั ที่
ประธานหรื อกรรมการผู้นนั ้ พ้ นจากตาแหน่ง เว้ นแต่วาระการดารงตาแหน่งของประธานหรื อกรรมการ
จะเหลืออยูน่ ้ อยกว่าเก้ าสิบวันจะไม่ดาเนินการให้ มีผ้ ดู ารงตาแหน่งแทนก็ได้
ให้ ผ้ ทู ี่เข้ าดารงตาแหน่งประธานหรื อกรรมการตามวรรคหนึ่งอยู่ในตาแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่
ของผู้ซงึ่ ตนแทน
หมวด ๒
การดาเนินงานและการประชุม
_______________
ข้ อ ๑๕ การใดที่มิได้ กาหนดไว้ ในข้ อบังคับนี ้ ให้ นาข้ อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิตว่าด้ วย
การประชุมสภามหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๗ มาใช้ บงั คับโดยอนุโลม
ข้ อ ๑๖ ให้ ประธานเรี ยกประชุมอย่างน้ อยเดือนละหนึง่ ครัง้
เมื่อกรรมการจานวนไม่น้อยกว่ากึ่ งหนึ่งของกรรมการทังหมดร้
้
องขอให้ มีการประชุมเพื่อกิจการ
อย่างหนึ่งอย่างใด ให้ ประธานเรี ยกประชุมสภาคณาจารย์และข้ าราชการภายในสิบวัน นับแต่วนั ที่ได้ รับ
คาร้ องขอ
ข้ อ ๑๗ สภาคณาจารย์และข้ าราชการอาจตังคณะอนุ
้
กรรมการขึ ้นตามความเหมาะสมและจาเป็ น
เพื่อพิจารณาหรื อดาเนินการเรื่ องต่างๆ ตามที่สภาคณาจารย์และข้ าราชการมอบหมาย

ข้ อ ๑๘ เมื่ อ มี ปั ญ หาส าคัญ ที่ จ าเป็ นต้ อ งเรี ย กประชุม คณาจารย์ ป ระจ า อาจารย์ อัต ราจ้ า ง
ข้ า ราชการ และเจ้ า หน้ า ที่ อัต ราจ้ า งทัง้ มหาวิ ท ยาลัย เพื่ อ ปรึ ก ษาหารื อ หรื อ ขอมติ สภาคณาจารย์
และข้ าราชการอาจมีมติให้ เรี ยกประชุมก็ ได้ และให้ ประธานเรี ยกประชุมภายในสิบวัน นับแต่วันที่
สภาคณาจารย์และข้ าราชการมีมติเช่นว่านัน้
คณาจารย์ประจา อาจารย์ อตั ราจ้ าง ข้ าราชการ หรื อเจ้ าหน้ าที่ อัตราจ้ างในสังกัดมหาวิทยาลัย
จานวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสี่ของคณาจารย์ประจา อาจารย์อตั ราจ้ าง ข้ าราชการ และเจ้ าหน้ าที่อตั ราจ้ าง
ทังหมดอาจเข้
้
าชื่อกันเพื่อร้ องขอให้ ประธานเรี ยกประชุมคณาจารย์ประจา อาจารย์อตั ราจ้ าง ข้ าราชการ
และเจ้ าหน้ าที่ อัตราจ้ างทัง้ หมดก็ไ ด้ และให้ ประธานเรี ยกประชุม คณาจารย์ ประจ า อาจารย์ อัตราจ้ าง
ข้ าราชการ และเจ้ าหน้ าที่ อตั ราจ้ างทังมหาวิ
้
ทยาลัยภายในสิ บวันนับแต่วันที่ได้ รับคาร้ องขอ ถ้ าประธาน
ไม่เรี ยกประชุมภายในกาหนดเวลาดังกล่าว ให้ ผ้ ยู ื่นคาร้ องเรี ยกประชุมเองได้
การประชุมตามความในสองวรรคก่อน ต้ องส่งวาระการประชุมให้ คณาจารย์ประจา อาจารย์อตั ราจ้ าง ข้ าราชการ และเจ้ าหน้ าที่อตั ราจ้ างทุกคนทราบล่วงหน้ าไม่น้อยกว่าเจ็ดวัน เว้ นแต่เป็ นกรณีเร่งด่วนให้
ส่งวาระการประชุมภายในระยะเวลาอันสมควรก่อนมีการประชุม และจะต้ องมี คณาจารย์ประจา อาจารย์อัตราจ้ าง ข้ าราชการ และเจ้ าหน้ าที่อตั ราจ้ างเข้ าประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของคณาจารย์ประจา อาจารย์อัตราจ้ าง ข้ าราชการ และเจ้ าหน้ าที่อตั ราจ้ างทังหมด
้
จึงจะเป็ นองค์ประชุม
การลงมติของที่ประชุม คณาจารย์ประจา อาจารย์อตั ราจ้ าง ข้ าราชการ และเจ้ าหน้ าที่ อตั ราจ้ าง
ทังมหาวิ
้
ทยาลัย ให้ ถือเสียงข้ างมากของผู้เข้ าประชุม ถ้ ามีคะแนนเสียงเท่ากันให้ ประธานในที่ประชุมออก
เสียงเพิ่มอีกเสียงหนึง่ เป็ นเสียงชี ้ขาด การออกเสียงชี ้ขาดจะต้ องให้ เหตุผลประกอบด้ วย
การประชุ ม คณาจารย์ ป ระจ า อาจารย์ อั ต ราจ้ าง ข้ าราชการ และเจ้ าหน้ าที่ อั ต ราจ้ าง
ทังมหาวิ
้
ทยาลัย ในกรณีที่ประธานไม่อยู่ในที่ประชุม หรื อถ้ าผู้ยื่นคาร้ องขอเป็ นผู้เรี ยกประชุม ให้ ที่ประชุม
เลือกผู้เข้ าประชุมคนใดคนหนึง่ เป็ นประธานในที่ประชุม
ข้ อ ๑๙ ในกรณี ที่ส ภาคณาจารย์ แ ละข้ าราชการกระทาการใดอัน นามาซึ่ง ความเสื่ อมเสี ยต่อ
มหาวิทยาลัย คณาจารย์ประจา อาจารย์อตั ราจ้ าง ข้ าราชการ หรื อเจ้ าหน้ าที่อตั ราจ้ างจานวนไม่น้อยกว่า
หนึง่ ในสี่ของคณาจารย์ประจา อาจารย์อตั ราจ้ าง ข้ าราชการ และเจ้ าหน้ าที่อตั ราจ้ างทังหมดอาจเข้
้
าชื่อกัน
ร้ องขอให้ อธิการบดีเรี ยกประชุม คณาจารย์ประจา อาจารย์อตั ราจ้ าง ข้ าราชการ และเจ้ าหน้ าที่ อตั ราจ้ าง
ทังมหาวิ
้
ทยาลัยเพื่อ ลงมติให้ ประธานและกรรมการทังคณะพ้
้
นจากตาแหน่ง และให้ อธิการบดีมีหนังสือ
เรี ยกประชุม คณาจารย์ ประจา อาจารย์ อัตราจ้ าง ข้ าราชการ และเจ้ าหน้ าที่ อัตราจ้ างทัง้ มหาวิทยาลัย
ภายในสิบวันนับแต่วนั ที่ได้ รับคาร้ องขอ
การประชุ ม คณาจารย์ ป ระจ า อาจารย์ อั ต ราจ้ าง ข้ าราชการ และเจ้ าหน้ าที่ อั ต ราจ้ าง
ทัง้ มหาวิทยาลัยเพื่อลงมติ ให้ ประธานและกรรมการทัง้ คณะพ้ นจากตาแหน่ง ต้ องมี คณาจารย์ ประจ า
อาจารย์อัตราจ้ าง ข้ าราชการ หรื อเจ้ าหน้ าที่อัตราจ้ างอย่างน้ อยกึ่งหนึ่งของคณาจารย์ประจา อาจารย์ -

อัตราจ้ าง ข้ าราชการ และเจ้ าหน้ าที่อตั ราจ้ างทังหมดเข้
้
าประชุม จึงจะเป็ นองค์ประชุม และให้ อธิการบดี
เป็ นประธานในที่ประชุม
การออกเสียงลงคะแนนเพื่อให้ ประธานและกรรมการทังคณะพ้
้
นจากตาแหน่ง ให้ ใช้ วิธีลงคะแนน
ลับ และต้ อ งได้ รั บ คะแนนเสี ย งเห็ น ชอบไม่ น้ อ ยกว่า สามในสี่ ข องผู้เ ข้ า ประชุม และให้ ม หาวิ ท ยาลัย
ดาเนินการให้ ได้ มาซึ่ง ประธานและกรรมการทังคณะภายในสามสิ
้
บวัน นับแต่วนั ที่ ประธานและกรรมการ
ทังคณะพ้
้
นจากตาแหน่ง
ข้ อ ๒๐ สภาคณาจารย์และข้ าราชการอาจมีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจานวน
กรรมการทังหมด
้
เสนอให้ สภามหาวิทยาลัยแก้ ไขข้ อบังคับนี ้ก็ได้
ข้ อ ๒๑ ให้ อธิการบดีเป็ นผู้รักษาการตามข้ อบังคับนี ้ และมีอานาจออกระเบียบ ประกาศหรื อคาสัง่
เพื่อประโยชน์ในการปฏิบตั ติ ามข้ อบังคับนี ้
ในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบตั ิตามข้ อบังคับนี ้ ให้ อธิการบดีมีอานาจตีความและวินิจฉัย
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