
ข้อบงัคบัมหาวิทยาลยัราชภฏัสวนดสุิต 
วา่ด้วย สภาคณาจารย์และข้าราชการ 

พ.ศ. ๒๕๔๗ 
_______________ 

 
 โดยท่ีเป็นการสมควรออกข้อบังคับเก่ียวกับประธานสภาและกรรมการสภาคณาจารย์และ
ข้าราชการ อาศยัอ านาจตามความในมาตรา ๑๘ (๒)  และมาตรา ๒๓ แห่งพระราชบญัญัติมหาวิทยาลยั-
ราชภฏั พ.ศ. ๒๕๔๗  สภามหาวิทยาลยัราชภฏัสวนดสุิต จงึออกข้อบงัคบัไว้ ดงัตอ่ไปนี ้
 

 ข้อ ๑ ข้อบงัคบันีเ้รียกว่า“ข้อบงัคบัมหาวิทยาลยัราชภฏัสวนดสุิต ว่าด้วย สภาคณาจารย์และ
ข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗” 
 

 ข้อ ๒ ข้อบงัคบันีใ้ห้ใช้บงัคบัตัง้แตว่นัถดัจากวนัประกาศเป็นต้นไป 
 

 ข้อ ๓ ในข้อบงัคบันี ้
 “มหาวิทยาลยั” หมายถึง มหาวิทยาลยัราชภฏัสวนดสุิต 
 “สภามหาวิทยาลยั” หมายถึง สภามหาวิทยาลยัราชภฏัสวนดสุิต 
 “คณาจารย์ประจ า” หมายถึง ข้าราชการในต าแหนง่วิชาการตามกฎหมายวา่ด้วยการนัน้ 
  “อาจารย์อัตราจ้าง” หมายถึง พนักงานในต าแหน่งวิชาการท่ีมหาวิทยาลัยจ้าง ซึ่งปฏิบัติงาน
มาแล้วไมน้่อยกวา่หกเดือนและผา่นการประเมินการทดลองการปฏิบตังิาน 
 “ข้าราชการ” หมายถึง ข้าราชการในต าแหน่งทัว่ไป วิชาชีพเฉพาะ หรือเช่ียวชาญเฉพาะตาม
กฎหมายวา่ด้วยการนัน้  

 “เจ้าหน้าท่ีอัตราจ้าง” หมายถึง พนักงานในต าแหน่งทั่วไปท่ีมหาวิทยาลัยจ้าง โดยต้องส าเร็จ
การศกึษาไม่ต ่ากว่าปริญญาตรี ซึ่งปฏิบตัิงานมาแล้วไม่น้อยกว่าหกเดือนและผ่านการประเมินการทดลอง       
การปฏิบตังิาน 
 “ต าแหน่งบริหาร” หมายถึง อธิการบดี รองอธิการบดี ผู้ ช่วยอธิการบดี คณบดี รองคณบดี 
ผู้ อ านวยการสถาบัน   ส านัก   ศูนย์   หัวหน้าส่วนราชการหรือหน่วยงานท่ีเรียกช่ืออย่างอ่ืนท่ีมีฐานะ
เทียบเท่าคณะ รองผู้ อ านวยการสถาบนั ส านัก ศูนย์ รองหัวหน้าส่วนราชการหรือหน่วยงานท่ีเรียกช่ือ   
อยา่งอ่ืนท่ีมีฐานะเทียบเทา่คณะ  



 “คณะกรรมการเลือกตัง้” หมายถึง คณะกรรมการเลือกตัง้สภาคณาจารย์และข้าราชการ 
 “ประธาน” หมายถึง ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ 
 “กรรมการ” หมายถึง กรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ 
 “อธิการบดี” หมายถึง อธิการบดีมหาวิทยาลยัราชภฏัสวนดสุิต 
  

หมวด ๑ 
สภาคณาจารย์และข้าราชการ 

_______________ 
 

 ข้อ ๔ ให้สภาคณาจารย์และข้าราชการ มีกรรมการจ านวนย่ีสิบเอ็ดคน ประกอบด้วย  
 (๑)   กรรมการประเภทคณาจารย์ประจ า ซึ่งมาจากการเลือกตัง้ โดยคณาจารย์ประจ าและ
อาจารย์อตัราจ้างในสงักดัมหาวิทยาลยั  เป็นผู้ มีสิทธิเลือก 
 (๒)    กรรมการประเภทข้าราชการ  ซึ่งมาจากการเลือกตัง้ โดยข้าราชการและเจ้าหน้าท่ีอตัราจ้าง
ในสงักดัมหาวิทยาลยั  เป็นผู้ มีสิทธิเลือก  
 ให้กรรมการเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธาน รองประธานและเลขานุการอย่างละหนึ่ง
ตามล าดบั  

 

 ข้อ ๕ การก าหนดสดัส่วนของกรรมการตามข้อ ๔ ให้ใช้วิธีการค านวณจากคณาจารย์ประจ า
และข้าราชการในสังกัดมหาวิทยาลัยทัง้หมดหารด้วยย่ีสิบเอ็ด และน าไปเฉล่ียจากจ านวนคณาจารย์-
ประจ าและจ านวนข้าราชการ 
 การค านวณตามวรรคหนึ่งนัน้ ถ้ามีเศษของจ านวนคณาจารย์ประจ าหรือข้าราชการซึ่งท าให้
จ านวนกรรมการไม่ครบย่ีสิบเอ็ดคน ให้เศษของจ านวนคณาจารย์ประจ าหรือข้าราชการท่ีเหลือมากกว่า   
ได้ไปซึง่จ านวนท่ีขาด   
 ถ้าเศษของจ านวนคณาจารย์ประจ าหรือข้าราชการเหลือเทา่กนั ให้ใช้วิธีการจบัฉลาก 
 

 ข้อ ๖ ผู้ด ารงต าแหนง่กรรมการ ต้องมีคณุสมบตัิ ดงัตอ่ไปนี ้
 (๑)    เป็นคณาจารย์ประจ าหรือข้าราชการในสงักดัมหาวิทยาลยั 
            (๒)   ส า เ ร็จการศึกษาไม่ต ่ ากว่าป ริญญาตรี    ห รือ เ ทียบเท่ าจากมหาวิทยาลัยห รือ
สถาบนัอดุมศกึษาอ่ืนท่ีสภามหาวิทยาลยัรับรอง 
 (๓)  ได้สอนหรือมีประสบการณ์ทางการท างานไม่น้อยกว่าสามปีในมหาวิทยาลัยหรือ
สถาบนัอดุมศกึษาอ่ืนท่ีสภามหาวิทยาลยัรับรอง นบัถึงวนัเลือกตัง้ 
 



 ข้อ ๗ ผู้ด ารงต าแหน่งกรรมการประเภทคณาจารย์ประจ า ต้องเป็นคณาจารย์ประจ าซึ่งปฏิบตัิ
หน้าท่ี ณ มหาวทิยาลยั 
 

 ข้อ ๘ ผู้ ด ารงต าแหน่งกรรมการประเภทข้าราชการ ต้องเป็นข้าราชการซึ่งปฏิบัติหน้าท่ี ณ 
มหาวิทยาลยั 
 

 ข้อ ๙ กรรมการตามข้อ ๔ ต้องไมเ่ป็นผู้ด ารงต าแหนง่บริหาร  
 

 ข้อ ๑๐ ให้ประธานและกรรมการมีวาระอยู่ในต าแหน่งคราวละสามปีนับแต่วันท่ีมหาวิทยาลัย
ประกาศผลการเลือกตัง้ และอาจได้รับเลือกตัง้อีกได้ แตจ่ะด ารงต าแหนง่เกินสองวาระตดิตอ่กนัมไิด้ 
 นอกจากการพ้นจากต าแหนง่ตามวาระในวรรคหนึง่แล้ว ประธานและกรรมการพ้นจากต าแหนง่เม่ือ 
 (๑)    ตาย 
 (๒)    ลาออก 
 (๓)    พ้นจากการเป็นคณาจารย์ประจ าหรือข้าราชการในสงักดัมหาวิทยาลยั 
 (๔)    สภาคณาจารย์และข้าราชการโดยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจ านวนกรรมการ
เทา่ท่ีมีอยูมี่มตใิห้ออก เพราะมีความประพฤตเิส่ือมเสีย บกพร่องตอ่หน้าท่ีหรือหยอ่นความสามารถ 
 (๕)    ขาดการประชุมติดต่อกันสามครัง้โดยไม่มีเหตุอันสมควร และไม่ได้แจ้งต่อประธานเป็น             
ลายลกัษณ์อกัษร 
 (๖)    ได้รับการแตง่ตัง้เป็นผู้บริหารมหาวิทยาลยั 
 

 ข้อ ๑๑ ให้มหาวิทยาลัยแต่งตัง้คณะกรรมการขึน้คณะหนึ่ง เรียกว่า “คณะกรรมการเลือกตัง้   
สภาคณาจารย์และข้าราชการ” จ านวนไมน้่อยกวา่ห้าคน โดยมีอธิการบดีเป็นประธาน ท าหน้าท่ีด าเนินการ
เลือกตัง้สภาคณาจารย์และข้าราชการตามข้อ ๔ 
 ให้คณะกรรมการเลือกตัง้เลือกกรรมการคนหนึง่ เป็นเลขานกุาร 
 การแต่งตัง้คณะกรรมการเลือกตัง้ตามวรรคหนึ่ง ให้ด าเนินการภายในระยะเวลาหกสิบวนัก่อนท่ี
กรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการจะครบวาระ หรือภายในหกสิบวนัหลงัจากกรรมการสภาคณาจารย์
และข้าราชการพ้นจากต าแหนง่ แล้วแตก่รณี 
 การเลือกตัง้กรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ ให้ด าเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการ
ดงัตอ่ไปนี ้
 (๑)    การรับสมคัรเลือกตัง้ การก าหนดคณุสมบตัิ การอ านวยการเลือกตัง้ การออกเสียงเลือกตัง้ 
และการตรวจนบัคะแนน  ให้คณะกรรมการเลือกตัง้เป็นผู้ก าหนดและเสนอให้อธิการบดีประกาศภายใน           
สิบห้าวนันบัแตว่นัท่ีคณะกรรมการเลือกตัง้ได้รับการแตง่ตัง้ 



 (๒)   ผู้ มีสิทธิออกเสียงเลือกตัง้ตามข้อบังคับนี ้ได้แก่ คณาจารย์ประจ า  อาจารย์อัตราจ้าง 
ข้าราชการ และเจ้าหน้าท่ีอตัราจ้าง ท่ีอยูป่ฏิบตัหิน้าท่ี ณ มหาวิทยาลยั 
 (๓)    การออกเสียงเลือกตัง้ให้ใช้วิธีการเลือกตัง้โดยตรงและลบั 
 (๔)    การนบัคะแนนให้กระท าโดยเปิดเผยและทนัทีเม่ือสิน้สดุการลงคะแนน 
 (๕)    การนบัคะแนนเสียงถือเสียงข้างมากในแต่ละประเภท ถ้าคะแนนในประเภทเดียวกนัเสียง
เทา่กนั ให้ใช้วิธีการจบัฉลากเฉพาะผู้ ท่ีได้รับคะแนนเทา่กนั 
 

 ข้อ ๑๒ ให้อธิการบดีประกาศผลการเลือกตัง้ และเสนอสภามหาวิทยาลยัเพ่ือทราบ 
 

 ข้อ ๑๓ การเป็นประธานหรือกรรมการตามข้อบังคับนี ้ให้มีผลสมบูรณ์นับแต่วันประกาศผล         
เป็นต้นไป 
 

 ข้อ ๑๔ ในกรณีท่ีประธานหรือกรรมการพ้นจากต าแหน่งก่อนวาระ ให้อธิการบดีประกาศให้               
ผู้ ได้รับคะแนนเสียงเลือกตัง้ในประเภทเดียวกนักบัผู้ ท่ีพ้นจากต าแหนง่ในล าดบัถดัไปเข้าด ารงต าแหน่งแทน 
หากไมมี่ผู้ ได้รับคะแนนเสียงเลือกตัง้ในล าดบัถดัไป ให้ด าเนินการเลือกตัง้ซอ่มภายในสามสิบวนันบัแตว่นัท่ี
ประธานหรือกรรมการผู้นัน้พ้นจากต าแหน่ง  เว้นแต่วาระการด ารงต าแหน่งของประธานหรือกรรมการ     
จะเหลืออยูน้่อยกวา่เก้าสิบวนัจะไมด่ าเนินการให้มีผู้ด ารงต าแหนง่แทนก็ได้ 
 ให้ผู้ ท่ีเข้าด ารงต าแหน่งประธานหรือกรรมการตามวรรคหนึ่งอยู่ในต าแหน่งเท่ากบัวาระท่ีเหลืออยู่
ของผู้ซึง่ตนแทน 
  

หมวด ๒ 
การด าเนินงานและการประชมุ 

_______________ 
 

 ข้อ ๑๕ การใดท่ีมิได้ก าหนดไว้ในข้อบงัคบันี ้ให้น าข้อบงัคบัมหาวิทยาลยัราชภฏัสวนดสุิตวา่ด้วย
การประชมุสภามหาวิทยาลยั พ.ศ. ๒๕๔๗ มาใช้บงัคบัโดยอนโุลม 
 

 ข้อ ๑๖ ให้ประธานเรียกประชมุอยา่งน้อยเดือนละหนึง่ครัง้ 
 เม่ือกรรมการจ านวนไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของกรรมการทัง้หมดร้องขอให้มีการประชุมเพ่ือกิจการ
อย่างหนึ่งอย่างใด ให้ประธานเรียกประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการภายในสิบวนั นบัแต่วนัท่ีได้รับ           
ค าร้องขอ 
 

 ข้อ ๑๗ สภาคณาจารย์และข้าราชการอาจตัง้คณะอนกุรรมการขึน้ตามความเหมาะสมและจ าเป็น 
เพ่ือพิจารณาหรือด าเนินการเร่ืองตา่งๆ ตามท่ีสภาคณาจารย์และข้าราชการมอบหมาย 



 ข้อ ๑๘ เม่ือมีปัญหาส าคัญท่ีจ าเป็นต้องเรียกประชุมคณาจารย์ประจ า อาจารย์อัตราจ้าง 
ข้าราชการ และเจ้าหน้าท่ีอัตราจ้างทัง้มหาวิทยาลัยเพ่ือปรึกษาหารือ  หรือขอมติ  สภาคณาจารย์                     
และข้าราชการอาจมีมติให้เรียกประชุมก็ได้ และให้ประธานเรียกประชุมภายในสิบวัน นับแต่วันท่ี                         
สภาคณาจารย์และข้าราชการมีมตเิชน่วา่นัน้ 
 คณาจารย์ประจ า อาจารย์อตัราจ้าง ข้าราชการ หรือเจ้าหน้าท่ีอัตราจ้างในสังกัดมหาวิทยาลัย
จ านวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในส่ีของคณาจารย์ประจ า อาจารย์อตัราจ้าง ข้าราชการ และเจ้าหน้าท่ีอตัราจ้าง
ทัง้หมดอาจเข้าช่ือกันเพ่ือร้องขอให้ประธานเรียกประชุมคณาจารย์ประจ า อาจารย์อตัราจ้าง ข้าราชการ 
และเจ้าหน้าท่ีอัตราจ้างทัง้หมดก็ได้ และให้ประธานเรียกประชุมคณาจารย์ประจ า อาจารย์อัตราจ้าง 
ข้าราชการ และเจ้าหน้าท่ีอตัราจ้างทัง้มหาวิทยาลัยภายในสิบวนันับแต่วันท่ีได้รับค าร้องขอ ถ้าประธาน   
ไมเ่รียกประชมุภายในก าหนดเวลาดงักลา่ว ให้ผู้ ย่ืนค าร้องเรียกประชมุเองได้ 
 การประชมุตามความในสองวรรคก่อน ต้องสง่วาระการประชมุให้คณาจารย์ประจ า อาจารย์อตัรา-
จ้าง ข้าราชการ และเจ้าหน้าท่ีอตัราจ้างทกุคนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่าเจ็ดวนั เว้นแตเ่ป็นกรณีเร่งดว่นให้
สง่วาระการประชมุภายในระยะเวลาอนัสมควรก่อนมีการประชมุ และจะต้องมีคณาจารย์ประจ า อาจารย์-
อตัราจ้าง ข้าราชการ และเจ้าหน้าท่ีอตัราจ้างเข้าประชมุไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของคณาจารย์ประจ า อาจารย์-
อตัราจ้าง ข้าราชการ และเจ้าหน้าท่ีอตัราจ้างทัง้หมด จงึจะเป็นองค์ประชมุ 
 การลงมติของท่ีประชุมคณาจารย์ประจ า อาจารย์อตัราจ้าง ข้าราชการ และเจ้าหน้าท่ีอตัราจ้าง  
ทัง้มหาวิทยาลยั ให้ถือเสียงข้างมากของผู้ เข้าประชมุ  ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากนัให้ประธานในท่ีประชมุออก
เสียงเพิ่มอีกเสียงหนึง่เป็นเสียงชีข้าด การออกเสียงชีข้าดจะต้องให้เหตผุลประกอบด้วย 
 การประชุมคณาจารย์ประจ า  อาจารย์อัตราจ้าง  ข้าราชการ และเ จ้าหน้าท่ีอัตราจ้าง                   
ทัง้มหาวิทยาลยั ในกรณีท่ีประธานไม่อยู่ในท่ีประชมุ หรือถ้าผู้ ย่ืนค าร้องขอเป็นผู้ เรียกประชมุ ให้ท่ีประชุม
เลือกผู้ เข้าประชมุคนใดคนหนึง่เป็นประธานในท่ีประชมุ  
 

 ข้อ ๑๙ ในกรณีท่ีสภาคณาจารย์และข้าราชการกระท าการใดอันน ามาซึ่งความเส่ือมเสียต่อ
มหาวิทยาลยั คณาจารย์ประจ า อาจารย์อตัราจ้าง ข้าราชการ หรือเจ้าหน้าท่ีอตัราจ้างจ านวนไม่น้อยกว่า
หนึง่ในส่ีของคณาจารย์ประจ า อาจารย์อตัราจ้าง ข้าราชการ และเจ้าหน้าท่ีอตัราจ้างทัง้หมดอาจเข้าช่ือกนั
ร้องขอให้อธิการบดีเรียกประชุมคณาจารย์ประจ า อาจารย์อตัราจ้าง ข้าราชการ และเจ้าหน้าท่ีอตัราจ้าง 
ทัง้มหาวิทยาลัยเพ่ือลงมติให้ประธานและกรรมการทัง้คณะพ้นจากต าแหน่ง และให้อธิการบดีมีหนงัสือ
เรียกประชุมคณาจารย์ประจ า อาจารย์อัตราจ้าง ข้าราชการ และเจ้าหน้าท่ีอัตราจ้างทัง้มหาวิทยาลัย
ภายในสิบวนันบัแตว่นัท่ีได้รับค าร้องขอ 
 การประชุมคณาจารย์ประจ า  อาจารย์อัตราจ้าง ข้าราชการ และเ จ้าหน้าท่ีอัตราจ้าง                   
ทัง้มหาวิทยาลัยเพ่ือลงมติให้ประธานและกรรมการทัง้คณะพ้นจากต าแหน่ง ต้องมีคณาจารย์ประจ า 
อาจารย์อัตราจ้าง ข้าราชการ หรือเจ้าหน้าท่ีอัตราจ้างอย่างน้อยกึ่งหนึ่งของคณาจารย์ประจ า อาจารย์-



อตัราจ้าง ข้าราชการ และเจ้าหน้าท่ีอตัราจ้างทัง้หมดเข้าประชุม จึงจะเป็นองค์ประชุม และให้อธิการบดี
เป็นประธานในท่ีประชมุ 
 การออกเสียงลงคะแนนเพ่ือให้ประธานและกรรมการทัง้คณะพ้นจากต าแหน่ง ให้ใช้วิธีลงคะแนน
ลับและต้องได้รับคะแนนเสียงเห็นชอบไม่น้อยกว่าสามในส่ีของผู้ เข้าประชุม และให้มหาวิทยาลัย
ด าเนินการให้ได้มาซึ่งประธานและกรรมการทัง้คณะภายในสามสิบวนั นบัแต่วนัท่ีประธานและกรรมการ  
ทัง้คณะพ้นจากต าแหนง่  
 

 ข้อ ๒๐ สภาคณาจารย์และข้าราชการอาจมีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในส่ีของจ านวน
กรรมการทัง้หมด เสนอให้สภามหาวิทยาลยัแก้ไขข้อบงัคบันีก็้ได้ 
 

 ข้อ ๒๑ ให้อธิการบดีเป็นผู้ รักษาการตามข้อบงัคบันี ้และมีอ านาจออกระเบียบ ประกาศหรือค าสัง่ 
เพ่ือประโยชน์ในการปฏิบตัติามข้อบงัคบันี ้
 ในกรณีท่ีมีปัญหาเก่ียวกบัการปฏิบตัิตามข้อบงัคบันี ้ให้อธิการบดีมีอ านาจตีความและวินิจฉยั 
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