
 
ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา 

วาดวย สภาคณาจารยและขาราชการ 
พ.ศ. 2547 

----------------------------- 
  

  โดยที่เปนการสมควรออกขอบังคับวาดวยสภาคณาจารยและขาราชการ 
  อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 18 (2) และมาตรา 23-แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
ราชภัฏ-พ.ศ.2547 สภามหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา จึงออกขอบังคับไวดังตอไปนี้ 
  ขอ 1  ขอบังคับนี้เรียกวา “ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยาวาดวย 
สภาคณาจารย และขาราชการ  พ.ศ.2547” 
  ขอ 2  ขอบังคับนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศเปนตนไป 
  ขอ 3  ในขอบังคับนี้ 
   “มหาวิทยาลัย”   หมายถึง มหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา 

 “คณาจารยประจํา”  หมายถึง  คณาจารยประจําตามมาตรา 51 แหงพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 ซ่ึงกําลังปฏิบัติหนาที่อยู ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา และ
หมายรวมถึงอาจารยที่จางโดยเงินงบประมาณแผนดินและหรืองบประมาณของมหาวิทยาลัย ซ่ึงปฏิบัติ
งานไมนอยกวาหกเดือนและผานการประเมินการทดลองการปฏิบัติงาน 
      “ขาราชการ”   หมายถึง ขาราชการพลเรือนที่กําลังปฏิบัติหนาที่อยูในมหาวิทยาลัยราช
ภัฏบานสมเด็จเจาพระยา 
      “เจาหนาที่ประจําตามสัญญา”   หมายถึง พนักงานในตําแหนงทั่วไปที่จางโดยเงิน 
งบประมาณแผนดินและหรืองบประมาณของมหาวิทยาลัย โดยตองสําเร็จการศึกษาไมต่ํากวาปริญญาตรี 
ซ่ึงปฏิบัติงานไมนอยกวาหกเดือนและผานการประเมินการทดลองการปฏิบัติงาน 
             “ผูดํารงตําแหนงบริหาร” หมายถึง รองอธิการบดี คณบดี ผูอํานวยการสถาบัน  
ผูอํานวยการสํานัก ผูอํานวยการศูนย หัวหนาสวนราชการหรือหัวหนาหนวยงานที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มี
ฐานะเทียบเทาคณะ 

    “คณะกรรมการเลือก”   หมายถึง คณะกรรมการเลือกสภาคณาจารยและขาราชการ 
     “ประธาน”  หมายถึง ประธานสภาคณาจารยและขาราชการ 
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      “กรรมการ”  หมายถึง กรรมการสภาคณาจารยและขาราชการ 
                      “อธิการบดี”  หมายถึง  อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา 
  ขอ 4  ใหอธิการบดีเปนผูรักษาการตามขอบังคับนี้ และมีอํานาจออกระเบียบ  ประกาศ  
หรือคําส่ัง  เพื่อประโยชนในการปฏิบัติตามขอบังคับนี้ 
  ในกรณีที่มีปญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามขอบังคับนี้ ใหอธิการบดีมีอํานาจตีความและ
วินิจฉัย 

หมวด  1 
สภาคณาจารยและขาราชการ 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
 

  ขอ 5-ใหสภาคณาจารยและขาราชการ ประกอบดวย 
(1) ประธาน ซ่ึงมาจากการเลือกทั่วไป โดยคณาจารยประจํา  ขาราชการ  และ 

เจาหนาที่ประจําตามสัญญาในสังกัดมหาวิทยาลัย  
(2) กรรมการประเภทคณาจารยประจํา ซ่ึงมาจากการเลือกโดยคณาจารยประจําใน 

สังกัดมหาวิทยาลัย 
(3) กรรมการประเภทขาราชการ ซ่ึงมาจากการเลือกโดยขาราชการ และเจาหนาที่ 

ประจําตามสัญญาในสังกัดมหาวิทยาลัย 
  กรรมการตาม (2) และ (3) ใหรวมกันเปนจํานวนยี่สิบคน 
  ใหประธานสภาคณาจารยและขาราชการเลือกกรรมการคนหนึ่งเปนรองประธาน  และ
เลือกกรรมการอีกคนหนึ่งเปนเลขานุการ 
  ขอ 6-การกําหนดสัดสวนของกรรมการตามขอ 5 (2) และ (3) ใหใชวิธีการคํานวณจาก
จํานวนคณาจารยประจํา ขาราชการและเจาหนาที่ประจําตามสัญญาในสังกัดมหาวิทยาลัยทั้งหมดหารดวย
ยี่สิบ และนํามาเฉลี่ยจากจํานวนคณาจารยประจําและจํานวนขาราชการ 
  การคํานวณตามวรรคหนึ่งนั้น ถามีเศษของจํานวนคณาจารยประจําหรือขาราชการ ซ่ึงทํา
ใหจํานวนกรรมการไมครบยี่สิบคน ใหเศษของจํานวนคณาจารยประจําหรือขาราชการที่เหลือมากกวาได
ไปซึ่งจํานวนที่ขาดของกรรมการ 
  ถาเศษของจํานวนคณาจารยประจําหรือขาราชการเหลือเทากัน ใหใชวิธีการจับฉลาก 
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  ขอ 7-ผูดํารงตําแหนงประธาน-ตองมีคุณสมบัติ ดังตอไปนี้ 
(1)  เปนคณาจารยประจําหรือขาราชการในสังกัดมหาวิทยาลัย 
(2)  สําเร็จการศึกษาไมต่ํากวาปริญญาตรีหรือเทียบเทาจากมหาวิทยาลัย หรือ 

สถาบันอุดมศึกษาอื่นที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง 
     (3)   ไดทําการสอนหรือมีประสบการณทางการบริหารในมหาวิทยาลัยหรือสถาบัน       
อุดมศึกษาอื่นที่สภามหาวิทยาลัยรับรองมาแลวไมนอยกวาหาป นับถึงวันเลือก 
  ขอ 8 ประธานและกรรมการตามขอ 5 ตองมิไดเปนผูดํารงตําแหนงบริหารอยูในวันสมัคร
เขารับการเลือก 
  ขอ 9-ใหสภาคณาจารยและขาราชการมีวาระการดํารงตําแหนงคราวละสองปนับแตวันที่
มหาวิทยาลัยประกาศผลการเลือก-และอาจไดรับเลือกอีกได แตจะดํารงตําแหนงเกินสองวาระ 
ติดตอกันไมได 
  นอกจากการพนตําแหนงตามวาระในวรรคหนึ่งแลว ประธานและกรรมการพนจาก
ตําแหนงเมื่อ 

(1) ตาย 
(2) ลาออก 
(3) พนจากการเปนคณาจารยประจําหรือขาราชการในสังกัดมหาวิทยาลัย 
(4) ถูกจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก 
(5) สภาคณาจารยและขาราชการใหออกเพราะมีความประพฤติเสื่อมเสีย หรือ 

บกพรองตอหนาที่หรือหยอนความสามารถ 
(6) เปนบุคคลลมละลาย 
(7) เปนคนไรความสามารถหรือเสมือนคนไรความสามารถ 
(8) ขาดการประชุมติดตอกันสามครั้งโดยไมมีเหตุอันสมควร และไมแจงตอประธานเปน

ลายลักษณอักษร 
  ขอ 10-กอนครบวาระการดํารงตําแหนงสภาคณาจารยและขาราชการ ใหมหาวิทยาลัย 
ดําเนินการในระยะเวลาอันสมควร เพื่อใหมีการแตงตั้งคณะกรรมการขึ้นคณะหนึ่งเรียกวา  
“คณะกรรมการเลือกสภาคณาจารยและขาราชการ” จํานวนไมนอยกวาหาคน โดยมีอธิการบดีเปน
ประธาน ทําหนาที่ดําเนินการเลือกสภาคณาจารยและขาราชการตามขอ 5 
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การเลือกสภาคณาจารยและขาราชการ ใหดําเนินการตามหลักเกณฑและวิธีการดังตอไปนี้ 
(1) การเลือกประธานตามขอ 5 (1) และกรรมการตามขอ 5 (2) และ (3) ใหมีขึ้นในวัน

เดียวกัน 
(2) การกําหนดสัดสวน การรับสมัครเลือก  การกําหนดคุณสมบัติ  การอํานวยการเลือก  

การออกเสียง  และการตรวจนับคะแนน  ใหคณะกรรมการเลือกเปนผูกําหนดและ
เสนอใหอธิการบดีออกเปนประกาศมหาวิทยาลัย 

(3) การออกเสียงใหใชวิธีการโดยตรงและลับ 
(4) การนับคะแนนใหกระทําโดยวิธีเปดเผยและทันทีเมื่อส้ินสุดการลงคะแนน 
(5) การนับคะแนนเสียงถือเสียงขางมากในแตละประเภท ถาคะแนนในประเภทเดียวกัน

เสียงเทากัน ใหใชวิธีจับฉลากเฉพาะผูที่ไดรับคะแนนเทากัน 
  ขอ 11  ใหอธิการบดีประกาศผลการเลือก และนําเสนอตอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ 
  ขอ 12  การเปนประธานหรือกรรมการตามขอบังคับนี้  ใหมีผลสมบูรณนับแตวันประกาศ
ผลเปนตนไป 
  ขอ 13  ในกรณีที่ประธานหรือกรรมการพนจากตําแหนงกอนวาระ ใหอธิการบดีประกาศ
ใหผูที่ไดรับคะแนนเสียงเลือกประเภทเดียวกันกับผูพนจากตําแหนงในลําดับถัดไปเขาดํารงตําแหนงแทน  
หากไมมีผูไดรับคะแนนเสียงเลือกในลําดับถัดไป  ใหดําเนินการเลือกซอมภายในสามสิบวันนับแตวันที่
ประธานหรือกรรมการผูนั้นพนจากตําแหนง  เวนแตวาระการดํารงตําแหนงของประธานหรือกรรมการ
จะเหลืออยูนอยกวาเกาสิบวัน 
  ใหผูที่เขาดํารงตําแหนงประธานหรือกรรมการตามวรรคหนึ่งอยูในตําแหนงเทากับวาระที่
เหลืออยูของผูซ่ึงตนแทน 
  ในกรณีที่ประธานหรือกรรมการพนจากตําแหนงกอนวาระ  ใหสภาคณาจารยและ 
ขาราชการประกอบดวยกรรมการเทาที่มีอยูจนกวาจะมีผูเขามาดํารงตําแหนงสภาคณาจารยและ 
ขาราชการ และปฏิบัติหนาที่ตอไปได 
  ขอ 14  ใหสภาคณาจารยและขาราชการมีหนาที่ตามมาตรา 24  แหงพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 
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หมวด 2 
การดําเนินงานและการประชุม 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
 

  ขอ 15  การใดที่มิไดกําหนดไวในขอบังคับนี้ ใหนําขอบังคับสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ 
บานสมเด็จเจาพระยา วาดวยการประชุมสภามหาวิทยาลัย พ.ศ. 2547 มาใชบังคับโดยอนุโลม 
  ขอ 16  ใหประธานเรียกประชุมอยางนอยภาคเรียนละหนึ่งครั้ง 
  เมื่อกรรมการไมนอยกวากึ่งหนึ่งของกรรมการทั้งหมดรองขอใหมีการประชุมเพื่อกิจการ 
อยางหนึ่งอยางใด ใหประธานเรียกประชุมสภาคณาจารยและขาราชการภายในสิบวันนับแตวันที่ไดรับ
การรองขอ 
  ขอ 17  สภาคณาจารยและขาราชการอาจตั้งคณะอนุกรรมการขึ้นตามความเหมาะสมและ 
จําเปน  เพื่อพิจารณาหรือดําเนินการเรื่องตาง ๆ ตามที่สภาคณาจารยและขาราชการมอบหมาย 
  ขอ 18  การดําเนินงานของสภาคณาจารยและขาราชการตามขอบังคับนี้ถือวาเปนการปฏิบัติราชการ 
  ขอ 19  เมื่อมีปญหาสําคัญที่จําเปนตองเรียกประชุมคณาจารยประจํา ขาราชการ และเจาหนาที่
ประจําตามสัญญาทั้งมหาวิทยาลัย  เพื่อปรึกษาหารือ หรือขอมติ  สภาคณาจารยและขาราชการ อาจมีมติให
เรียกประชุมคณาจารยประจํา ขาราชการ และเจาหนาที่ประจําตามสัญญาทั้งมหาวิทยาลัยก็ได  ใหประธาน
เรียกประชุมคณาจารยประจํา ขาราชการ และเจาหนาที่ประจําตามสัญญาทั้งมหาวิทยาลัยภายในสิบวัน นับ
แตวันที่สภาคณาจารยและขาราชการมีมติเชนวานั้น 
  ขอ 20  ในกรณีที่สภาคณาจารยและขาราชการกระทําการใดอันนํามาซึ่งความเสื่อมเสียตอ
มหาวิทยาลัย  คณาจารยประจํา ขาราชการ และเจาหนาที่ประจําตามสัญญาจํานวนไมนอยกวากึ่งหนึ่งของ
คณาจารยประจํา  ขาราชการ และเจาหนาที่ประจําตามสัญญาทั้งหมดอาจเขาชื่อกันรองขอใหอธิการบดี
เรียกประชุมคณาจารยประจํา ขาราชการ และเจาหนาที่ประจําตามสัญญาทั้งมหาวิทยาลัย  เพื่อลงมติให
ประธานและกรรมการพนจากตําแหนง และใหอธิการบดีมีหนังสือเรียกประชุมคณาจารยประจํา ขาราช
การ และเจาหนาที่ประจําตามสัญญาทั้งมหาวิทยาลัยภายในสิบวันนับแตวันที่ไดรับคํารองขอ 
  การประชุมคณาจารยประจํา ขาราชการ และเจาหนาที่ประจําตามสัญญาทั้งมหาวิทยาลัย  
เพื่อลงมติใหประธานและกรรมการพนจากตําแหนง ตองมีคณาจารยประจํา ขาราชการ และเจาหนาที่ประจํา
ตามสัญญาอยางนอยกึ่งหนึ่งของคณาจารยประจํา ขาราชการ และเจาหนาที่ประจําตามสัญญาทั้งหมดที่
เขาประชุม จึงจะเปนองคประชุม และใหอธิการบดีเปนประธานในที่ประชุม 
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  การออกเสียงลงคะแนนเพื่อใหประธานและกรรมการพนจากตําแหนง ใหใชวิธีลงคะแนน
ลับและตองไดรับคะแนนเสียงเห็นชอบไมนอยกวาสามในสี่ของผูเขาประชุม 
  ขอ 21-สภาคณาจารยและขาราชการอาจมีมติดวยคะแนนเสียงไมนอยกวาสามในสี่ของ
จํานวนกรรมการทั้งหมด เสนอใหสภามหาวิทยาลัยแกไขขอบังคับนี้ก็ได 
 

   ประกาศ ณ วันที่  26  ตุลาคม  พ.ศ. 2547 
 
 
 
 

นา
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(ศาสตราจารยพรชัย  มาตังคสมบัติ) 
ยกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา 
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