
 

 
 
 
 

 

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภฏัพระนครศรีอยุธยา  
ว่าด้วย สภาคณาจารยแ์ละข้าราชการ  

พ.ศ.๒๕๕๔ 
 

ด้วยพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.๒๕๕๑ ได้รองรับสถานภาพ
ของพนักงานมหาวิทยาลัยไว้ตามกฎหมาย เพ่ือใหส้อดคล้องกับพระราชบัญญัติฉบับดังกล่าว จึงสมควรปรับปรุง
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาว่าด้วยสภาคณาจารย์และข้าราชการ 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๘ (๒) และมาตรา ๒๓ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
พ.ศ.๒๕๔๗ ประกอบกับที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ในการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๕๔
ลงวันที่ ๒๐ เมษายน พ.ศ.๒๕๕๔ จึงมีมติใหอ้อกข้อบังคับไว้ดังต่อไปนี้ 

ข้อ  ๑   ข้อบังคับน้ีเรียกว่า “ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วยสภา
คณาจารย์และข้าราชการ พ.ศ.๒๕๕๔” 

ข้อ  ๒   ข้อบังคับน้ีให้ใช้บังคับต้ังแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป 
ข้อ  ๓   ให้ยกเลิกข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วย สภาคณาจารย์และ

ข้าราชการ พ.ศ.๒๕๔๗ 
ข้อ  ๔  ในข้อบังคับน้ี 

“มหาวิทยาลัย”หมายถึง มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
“สภามหาวิทยาลัย” หมายถงึ สภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
“สภาคณาจารย์และข้าราชการ” หมายถึง สภาคณาจารย์และข้าราชการมหาวิทยาลัยราชภัฏ

พระนครศรีอยุธยา 
“คณาจารย์” หมายถึง ผู้ที่ดํารงตําแหน่งอาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์  

ศาสตราจารย์ ทั้งที่เป็นข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย และอาจารย์ประจําตามสัญญา ซึ่งทําหน้าที่สอน 
วิจัยและทํางานประจําอยู่ในสังกัดมหาวิทยาลัย  

“ข้าราชการ” หมายถึง ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ซึ่งดํารงตําแหน่งประเภท
ทั่วไป วิชาชีพเฉพาะ หรือเช่ียวชาญเฉพาะ ที่มิได้ดํารงตําแหน่งคณาจารย์ ซึ่งทํางานในสังกัดมหาวิทยาลัย  

“พนักงานมหาวิทยาลัย” หมายถึง บุคคลที่ได้รับการจ้างตามสัญญาจ้างให้เข้าทํางานใน
มหาวิทยาลัย เป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ ที่จ้างด้วยเงินงบประมาณแผ่นดินหรือเงินรายได้ของ
มหาวิทยาลัย  

“อาจารย์ประจําตามสัญญา” หมายถึง บุคคลที่ได้รับการจ้างตามสัญญาจ้างให้เข้าทํางานใน
มหาวิทยาลัยตําแหน่งวิชาการ โดยได้รับค่าจ้างจากเงินงบประมาณแผ่นดินและเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย 

“ตําแหน่งประเภทผู้บริหาร” หมายถึง ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาและพนักงาน
มหาวิทยาลัยในสังกัดมหาวิทยาลัยที่ดํารงตําแหน่งอธิการบดี รองอธิการบดี คณบดี ผู้อํานวยการสถาบัน 
ผู้อํานวยการสํานักหรือหัวหน้าส่วนราชการหรือหน่วยงานที่เรียกช่ืออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ ผู้ช่วย
อธิการบดี รองคณบดี รองผู้อํานวยการสถาบัน รองผู้อํานวยการสํานักหรือรองหัวหน้าหน่วยงานที่เรียกช่ืออย่าง
อ่ืนที่มีฐานะเทยีบเท่าคณะ ทัง้น้ีหมายรวมถึงผู้ดํารงตําแหน่งผู้บริหารของหน่วยงานภายในซึ่งจัดต้ังตาม
พระราชบัญญัติการบริหารส่วนงานภายในของสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.๒๕๕๐     

 
  



๒ 
 

“คณะกรรมการเลือกต้ัง” หมายถึง คณะกรรมการเลือกต้ังสภาคณาจารย์และข้าราชการ 
“ประธาน” หมายถึง ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ 
“กรรมการ” หมายถึง กรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ 
“อธิการบดี” หมายถึง อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

 

หมวด ๑  สภาคณาจารย์และขา้ราชการ 
 

 ข้อ  ๕   ผู้ดํารงตําแหน่งประธานและกรรมการ ต้องมีคุณสมบัติ ดังน้ี 
  (๑)  สําเรจ็การศึกษาไม่ตํ่ากว่าปริญญาตรีหรือเทียบเท่าจากมหาวิทยาลัยหรอืสถาบันอุดมศึกษา
อ่ืนที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง 
  (๒)  ได้ทําการสอนหรือมีประสบการณ์ทางการบริหารในมหาวิทยาลัยหรือมีประสบการณ์
การทํางานในมหาวิทยาลัยมาแล้วไม่น้อยกว่าสามปี นับถึงวันเลือกต้ัง 
  (๓)  กรณทีี่เป็นข้าราชการต้องปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยมาแลว้ไม่น้อยกว่าสามปีนับถึงวัน
เลือกต้ัง 
  (๔)  ไม่เป็นผู้ดํารงตําแหน่งประเภทผู้บริหาร และอาจารย์พิเศษ ในวันทีส่มัครเข้ารับการ
เลือกต้ัง 

ข้อ  ๖   ให้สภาคณาจารย์และข้าราชการมาจากการเลือกต้ัง โดยมีจํานวนและองค์ประกอบ ดังน้ี  
(๑) กรรมการประเภทคณาจารย์ที่เป็นตัวแทนคณะ คณะละหน่ึงคน โดยให้คณาจารย์

เลือกต้ังจากคณาจารย์ในคณะที่ตนเองสังกัด   
(๒) กรรมการประเภทคณาจารย์ที่ไม่ใช่ตัวแทนจากคณะจํานวนสองเท่าของกรรมการใน (๑) 

โดยให้คณาจารย์เลือกต้ังจากคณาจารย์ทั้งมหาวิทยาลัย  
(๓) กรรมการประเภทข้าราชการจํานวนหน่ึงคน โดยให้ข้าราชการเลือกต้ังจากข้าราชการ 
ให้กรรมการใน (๑) (๒) และ (๓) เลือกกรรมการคนหน่ึงเป็นประธาน เลือกกรรมการอีกคนหน่ึง

เป็นรองประธาน และเลือกกรรมการอีกคนหน่ึงเป็นเลขานุการ 
ข้อ ๗  ให้มหาวิทยาลัยแต่งต้ังคณะกรรมการเลือกต้ังจํานวนไม่น้อยกว่าห้าคน โดยมีอธิการบดี    

เป็นประธาน เพ่ือทําหน้าที่ดําเนินการเลือกต้ังกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ และมีอํานาจใน    
การออกประกาศ หรือคําสั่งเพ่ือประโยชน์ในการปฏิบัติตามข้อบังคับน้ี 
      การแต่งต้ังคณะกรรมการเลือกต้ังตามวรรคหน่ึง ให้ดําเนินการภายในหกสิบวันก่อนหรือ
หลังวันที่กรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการพ้นจากตําแหน่งตามวาระ 

ข้อ  ๘ การเลือกต้ังสภาคณาจารย์และข้าราชการ ให้ดําเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้ 
(๑) กรรมการตาม ข้อ ๖(๑) ให้คณะดําเนินการให้ได้มาซึ่งตัวแทน และเสนอรายช่ือตัวแทน

ที่ได้ต่อมหาวิทยาลัย เพ่ือดําเนินการตามข้อบังคับต่อไป 
(๒) กรรมการตาม ข้อ๖(๒) และ (๓) ให้เป็นหน้าที่ของคณะกรรมการเลือกต้ังในการกําหนด 

การรับสมัครเลือกต้ัง การตรวจสอบคุณสมบัติ  การอํานวยการเลือกต้ัง  การออกเสียงเลือกต้ัง การตรวจนับ
คะแนน และการอ่ืนที่เก่ียวข้อง เป็นผู้กําหนดและประกาศภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับการแต่งต้ัง 
 (๓)  ให้คณะกรรมการเลือกต้ังจัดให้มีการเลือกต้ังภายใน ๖๐ วันนับต้ังแต่วันที่มีการประกาศ
ตามข้อ ๘(๒)    

(๔)  ผูส้มัครรบัเลือกต้ังประเภทคณาจารย์ให้เลือกสมัครประเภทคณาจารย์ที่เป็นตัวแทน
คณะหรือประเภทคณาจารย์ที่ไม่ใช่ตัวแทนคณะอย่างใดอย่างหน่ึงเพียงประเภทเดียว 

 
 
 



๓ 
 

(๕)  ผูม้ีสิทธิออกเสียงเลือกต้ังตามข้อบังคับน้ี ได้แก่ คณาจารย์และข้าราชการท่ีปฏิบัติงาน
ในมหาวิทยาลยัติดต่อกันมาแล้วไม่น้อยกว่าหกเดือนนับถึงวันเลือกต้ัง  

(๖)  การนับคะแนนให้กระทาํโดยเปิดเผยและทันทีเมื่อสิ้นสุดการลงคะแนน 
(๗)  การนับคะแนนเสียงถือเสียงข้างมากในแต่ละประเภท ถ้าคะแนนในประเภทเดียวกัน   

มีเสียงเท่ากัน ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการเลือกต้ัง 
ข้อ ๙ ให้อธิการบดีประกาศผลการเลือกต้ังและนําเสนอผลการเลือกต้ังต่อสภามหาวิทยาลัยเพ่ือ

แต่งต้ังโดยเร็ว 
ข้อ ๑๐ ให้สภาคณาจารย์และข้าราชการมีวาระการดํารงตําแหน่งคราวละสามปีนับแต่วันที่       

สภามหาวิทยาลัยแต่งต้ัง และอาจได้รับเลือกต้ังอีกได้ แต่จะดํารงตําแหน่งเกินสองวาระติดต่อกันไม่ได้ 
            นอกจากการพ้นจากตําแหน่งตามวาระในวรรคหนึ่งแล้ว ประธานและกรรมการพ้นจาก
ตําแหน่งเมื่อ 

(๑)  ตาย 
(๒)  ลาออก 
(๓)  พ้นจากการเป็นคณาจารย์หรือข้าราชการในสังกัดมหาวิทยาลัย 

   (๔)  สภาคณาจารย์และข้าราชการโดยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจํานวน
กรรมการเท่าทีม่ีอยู่มีมติให้ออก เพราะมีความประพฤติเสื่อมเสีย บกพร่องต่อหน้าที่หรือหย่อนความสามารถ 

(๕)  ขาดการประชุมติดต่อกันสามครั้งโดยไม่มีเหตุอันสมควร หรือไม่ได้แจง้ต่อประธานเป็น
ลายลักษณ์อักษร  

  (๖)  ได้รับการแต่งต้ังเป็นผู้ดํารงตําแหน่งประเภทผู้บริหารมหาวิทยาลัย 
ข้อ ๑๑ ในกรณีที่กรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการพ้นจากตําแหน่งก่อนครบวาระให้

ดําเนินการเลือกต้ังซ่อม ทั้งน้ีให้นําความในข้อ ๕ ข้อ ๖ ข้อ ๗ ข้อ ๘ และข้อ ๙ มาใช้บังคับโดยอนุโลม หากได้
ดําเนินการให้ผู้ใดดํารงตําแหน่งแทนแล้ว ให้ผู้น้ันอยู่ในตําแหน่งเพียงเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของผู้ซึ่งตนแทน  
แต่ถ้าวาระการดํารงตําแหน่งเหลืออยู่น้อยกว่าเก้าสิบวันจะไม่ดําเนินการให้มีผู้ดํารงตําแหน่งแทนก็ได้ให้  
สภาคณาจารย์และข้าราชการประกอบด้วยกรรมการสภาคณาจารย์และขา้ราชการเท่าที่มีอยู่มีอํานาจและ
ปฏิบัติหน้าที่ต่อไป 
       ในกรณีที่สภาคณาจารย์และข้าราชการพ้นจากตําแหน่งตามวาระ แต่ยังมิได้มกีารเลือกต้ัง      
สภาคณาจารย์และข้าราชการใหม่ ให้สภาคณาจารย์และขา้ราชการซึ่งพ้นจากตําแหน่งปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่าจะ
ได้มีการแต่งต้ังสภาคณาจารยแ์ละข้าราชการขึน้ใหม่แล้ว 

ข้อ ๑๒ ให้สภาคณาจารย์และข้าราชการมีหน้าที่ตามมาตรา ๒๔ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
ราชภัฏ พ.ศ.๒๕๔๗ 
 

หมวด ๒  การดําเนนิงานและการประชุม 
 

ข้อ ๑๓ การใดที่มิได้กําหนดไว้ในข้อบังคับน้ี  ให้นําข้อบังคบัมหาวิทยาลัยราชภัฏ ว่าด้วยการประชุม
สภามหาวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๔๗ มาใช้บังคับโดยอนุโลมตามความจําเป็นและเหมาะสม 

ข้อ ๑๔ ให้ประธานเรียกประชุมอย่างน้อยเดือนละหน่ึงครั้ง ในการประชุมต้องมีกรรมการจํานวนไม่
น้อยกว่าก่ึงหน่ึงของกรรมการทั้งหมดที่มีอยู่ในขณะน้ันจึงจะเป็นองค์ประชุม 

เมื่อกรรมการจํานวนไม่น้อยกว่าก่ึงหน่ึงของกรรมการทั้งหมดร้องขอให้มกีารประชุมเพ่ือ
กิจการอย่างหน่ึงอย่างใด ให้ประธานเรียกประชุมสภาคณาจารย์และขา้ราชการภายในสิบวันนับแต่วันที่ได้
รับคําร้องขอ 

 
 



๔ 
 

ข้อ ๑๕ สภาคณาจารย์และขา้ราชการอาจต้ังคณะอนุกรรมการขึ้นตามความเหมาะสมและจําเป็น
เพ่ือพิจารณาหรือดําเนินการเร่ืองต่าง ๆ ตามท่ีสภาคณาจารย์และข้าราชการมอบหมาย 

ข้อ ๑๖ การดําเนินงานของสภาคณาจารย์และข้าราชการตามข้อบังคับน้ีถือเป็นการปฏิบัติราชการ 
ข้อ ๑๗ เมื่อมปัีญหาสําคัญทีจ่ําเป็นต้องเรียกประชุมคณาจารย์และข้าราชการ ทั้งมหาวิทยาลัยเพ่ือ

ปรึกษาหารือ หรือขอมติสภาคณาจารย์และข้าราชการอาจมีมติให้เรียกประชุมคณาจารย์ และข้าราชการท้ัง
มหาวิทยาลยัก็ได้ ให้ประธานเรียกประชุมคณาจารย์และขา้ราชการท้ังมหาวิทยาลัย ภายในสิบวันนับแต่วันที่
สภาคณาจารย์และข้าราชการมีมติ 

คณาจารย์และข้าราชการจํานวนไม่น้อยกว่าหน่ึงในสี่ของคณาจารย์และข้าราชการท้ังหมด
อาจเข้าช่ือกันเพ่ือร้องขอให้ประธานเรียกประชุมคณาจารย์และข้าราชการทั้งหมดก็ได้ ให้ประธานเรียกประชุม 
คณาจารย์และข้าราชการท้ังมหาวิทยาลัยภายในสิบวันนับแต่วันที่ได้รับคําร้องขอ  

การประชุมตามความในวรรคสองและวรรคสองข้างต้น ต้องส่งวาระการประชุมให้
คณาจารย์และข้าราชการทุกคนทราบก่อนล่วงหน้าไม่น้อยกว่าเจ็ดวัน เว้นแต่เป็นกรณีเร่งด่วนให้ส่งวาระ        
การประชุมภายในระยะเวลาอันสมควรก่อนมีการประชุมและต้องมีคณาจารย์และข้าราชการเข้าประชุม         
ไม่น้อยกว่าก่ึงหน่ึงของคณาจารย์และข้าราชการท้ังหมดจึงจะเป็นองค์ประชุม 

ข้อ ๑๘ การประชุมคณาจารย์และข้าราชการท้ังมหาวิทยาลัยให้ประธานสภาคณาจารย์และ
ข้าราชการเป็นประธานในที่ประชุม  

ในกรณีที่ประธานไม่อยู่ในที่ประชุมหรือถ้าผู้ย่ืนคําร้องขอเป็นผู้เรียกประชุมให้ที่ประชุม
เลือกผู้เข้าประชุมคนใดคนหน่ึงเป็นประธานในที่ประชุม 

การลงมติของที่ประชุมคณาจารย์และข้าราชการท้ังมหาวิทยาลัย ให้ถือเสียงข้างมากของ        
ผู้เข้าประชุม ถา้มีคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพ่ิมอีกเสียงหน่ึงเป็นเสียงช้ีขาดโดย          
ในการออกเสียงช้ีขาดจะต้องให้เหตุผลประกอบด้วย 

ข้อ ๑๙ ให้นายกสภามหาวิทยาลัยเป็นผู้รักษาการตามข้อบังคับน้ีและมีอํานาจออกระเบียบ ประกาศ
หรือคําสั่ง เพ่ือประโยชน์ในการปฏิบัติตามข้อบังคับน้ี 

ในกรณีทีม่ีปัญหาเก่ียวกับการปฏิบัติตามข้อบังคับน้ี ให้นายกสภามหาวิทยาลัยมีอํานาจ
ตีความและวินิจฉัยคําวินิจฉัยของนายกสภามหาวิทยาลัยให้เป็นที่สุด 

 

ประกาศ   ณ   วันที่  ๒๐  เมษายน  พ.ศ.  ๒๕๕๔ 
 
 

(คุณหญิงกษมา  วรวรรณ ณ อยุธยา) 
นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

 
 
 
 
 


