
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  
ว่าด้วยสภาคณาจารย์และข้าราชการ 

พ.ศ. ๒๕๖๑ 
    

 

โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมว่าด้วยสภาคณาจารย์ และ
ข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๕๕ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๗ อาศัยอํานาจตามความในมาตรา                            
๑๘ (๒) และมาตรา ๒๓ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ สภามหาวิทยาลัย                           
ในคราวประชุม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๑ จึงออกข้อบังคับไว้ ดังนี้ 

 

ข้อ ๑  ข้อบังคับนี้เรียกว่า “ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมว่าด้วยสภาคณาจารย์และ 
ข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๖๑” 

 

ข้อ ๒  ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป 
 

ข้อ ๓  ให้ยกเลิก  
(๑) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมว่าด้วยสภาคณาจารย์และข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๕๕ 
(๒) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมว่าด้วยสภาคณาจารย์และข้าราชการ (ฉบับที่ ๒)                          

พ.ศ. ๒๕๕๗ 
บรรดาระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ หรือคําสั่งอ่ืนใดที่ขัดหรือแย้งกับข้อบังคับนี้ ให้ใช้ข้อบังคับ                      

นี้แทน  
 

ข้อ ๔  ในข้อบังคับนี้  
“มหาวิทยาลัย” หมายความว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
“สภาคณาจารย์และข้าราชการ” หมายความว่า สภาคณาจารย์และข้าราชการมหาวิทยาลัย                         

ราชภัฏนครปฐม 
“ประธาน” หมายความว่า ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
“กรรมการ” หมายความว่า กรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการมหาวิทยาลัยราชภัฏ

นครปฐม 
“คณาจารย์ประจํา” หมายความว่า ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา และพนักงาน 

มหาวิทยาลัยสายวิชาการ โดยดํารงตําแหน่งอาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ หรือศาสตราจารย์ 
สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

“ข้าราชการ” หมายความว่า ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ตําแหน่งประเภทวิชาชีพ 
เฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ และให้หมายความรวมถึงพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน สังกัดมหาวิทยาลัย                    
ราชภัฏนครปฐม 



๒ 

“คณะกรรมการการเลือกตั้ง” หมายความว่า คณะกรรมการการเลือกตั้งสภาคณาจารย์และ 
ข้าราชการของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

“ตําแหน่งประเภทผู้บริหาร” หมายความว่า อธิการบดี รองอธิการบดี คณบดี ผู้อํานวยการ 
สถาบัน ผู้อํานวยการสํานัก ผู้อํานวยการศูนย์ หัวหน้าส่วนราชการหรือหัวหน้าหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มี
ฐานะเทียบเท่าคณะ ผู้ช่วยอธิการบดี ผู้อํานวยการกอง หรือหัวหน้าหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีฐานะ
เทียบเท่ากอง รองคณบดี รองผู้อํานวยการสถาบัน รองผู้อํานวยการสํานัก รองผู้อํานวยการศูนย์ รองหัวหน้า
ส่วนราชการ หรือรองหัวหน้าหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ และตําแหน่งอ่ืน ตามที่ 
ก.พ.อ. กําหนด 

 

ข้อ ๕  ให้อธิการบดีเป็นผู้รักษาการตามข้อบังคับนี้ และมีอํานาจออกประกาศ หรือคําสั่ง                      
เพ่ือประโยชน์ในการปฏิบัติตามข้อบังคับนี้ 

ในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามข้อบังคับนี้ ให้อธิการบดีมีอํานาจตีความ วินิจฉัยชี้ขาด                     
และให้ถือเป็นที่สุด 

 

หมวด ๑ 
องค์ประกอบ จํานวน และคุณสมบัติ 

    
 

ข้อ ๖  สภาคณาจารย์และข้าราชการ ประกอบด้วย  
(๑) ประธาน ซึ่งมาจากกรรมการตาม (๒) และ (๓) โดยการคัดเลือกกันเอง 
(๒) กรรมการประเภทคณาจารย์ประจํา จํานวน ๑๒ คน โดยให้เป็นตัวแทนคณาจารย์จาก                          

คณะต่าง ๆ คณะละไม่เกิน ๑ คน และตัวแทนคณาจารย์จํานวนที่เหลือให้ได้มาโดยการเลือกตั้งทั่วไป                             
จากคณาจารย์ประจํา 

(๓) กรรมการประเภทข้าราชการ ซึ่งมาจากการเลือกตั้งโดยทั่วไปจากข้าราชการ จํานวน ๓ คน 
ในกรณีที่มีผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นกรรมการตาม (๒) หรือ (๓) รวมกันมีจํานวนน้อยกว่าหรือ

เท่ากับจํานวนกรรมการตาม (๒) หรือ (๓) ให้กรรมการตาม (๒) หรือ (๓) ประกอบด้วยกรรมการเท่ากับ
จาํนวนที่มีผู้สมัครโดยไม่ต้องมีการเลือกตั้งแล้วแต่กรณี 

 

ข้อ ๗  ผู้ดํารงตําแหน่งประธาน ต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้  
(๑) เป็นคณาจารย์ประจํา หรือข้าราชการในสังกัดมหาวิทยาลัย 
(๒) ได้ทําการสอนหรือมีประสบการณ์ทางการบริหารหรือปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยมาแล้ว                       

ไม่น้อยกว่าห้าปี 
(๓) ต้องไม่เป็นผู้ดํารงตําแหน่งประเภทผู้บริหารในมหาวิทยาลัย  
(๔) ต้องไม่เคยถูกลงโทษทางวินัย เว้นแต่โทษภาคทัณฑ์  
(๕) ต้องไม่อยู่ในระหว่างลาศึกษาต่อแบบเต็มเวลา 
 



๓ 

ข้อ ๘  ผู้ดํารงตําแหน่งกรรมการ ต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้  
(๑) เป็นคณาจารย์ประจํา หรือข้าราชการในสังกัดมหาวิทยาลัย 
(๒) ได้ทําการสอนหรือปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยมาแล้วไม่น้อยกว่าสามปี 
(๓) ต้องไม่เป็นผู้ดํารงตําแหน่งประเภทผู้บริหารในมหาวิทยาลัย 
(๔) ต้องไม่เคยถูกลงโทษทางวินัย เว้นแต่โทษภาคทัณฑ์ 
(๕) ต้องไม่อยู่ในระหว่างลาศึกษาต่อแบบเต็มเวลา 
 

หมวด ๒  
หลักเกณฑ์ วิธีการได้มา วาระการดํารงตําแหน่ง และการพ้นจากตําแหน่ง 

    
 

ข้อ ๙  ให้อธิการบดีแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นคณะหนึ่ง เรียกว่า  “คณะกรรมการการเลือกตั้ง                        
สภาคณาจารย์และข้าราชการ” จํานวนไม่น้อยกว่าห้าคน โดยมีรองอธิการบดีที่อธิการบดีมอบหมาย                          
เป็นประธานกรรมการ 
 

ข้อ ๑๐  คณะกรรมการการเลือกตั้ง มีอํานาจและหน้าที่ ดังต่อไปนี้  
(๑) ดําเนินการเลือกตั้งคณะกรรมการทุกประเภท 
(๒) ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิลงคะแนนเสียงและผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง กําหนดวัน เวลา และ

สถานที่ สําหรับการรับสมัคร การเลือกตั้ง และการนับคะแนน 
(๓) กําหนดแบบฟอร์มการสมัครและบัตรเลือกตั้ง 
(๔) ตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัครรับเลือกตั้ง  
(๕) กํากับดูแล ดําเนินการ และวินิจฉัยชี้ขาดปัญหาที่เกิดจากการเลือกตั้ง 
(๖) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพ่ือดําเนินการต่าง ๆ ตามที่จําเป็น  
(๗) ปฏิบัติการอ่ืนใดเพ่ือให้การเลือกตั้งเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
 

ข้อ ๑๑  การเลือกตั้งสภาคณาจารย์และข้าราชการทุกประเภท ให้ดําเนินการตามหลักเกณฑ์                   
และวิธีการ ดังต่อไปนี้ 

(๑) การรับสมัครเลือกตั้ง การตรวจสอบคุณสมบัติ การอํานวยการเลือกตั้ง รายชื่อผู้มีสิทธิออก
เสียง รายชื่อผู้มีสิทธิได้รับการเลือกตั้ง การออกเสียงเลือกตั้ง และการตรวจนับคะแนน ให้คณะกรรมการ                          
การเลือกตั้งเป็นผู้กําหนดและประกาศภายในสิบห้าวัน นับแต่วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการ                          
การเลือกตั้ง 

(๒) ผู้มีสิทธิออกเสียงและผู้มีสิทธิรับเลือกตั้งตามข้อบังคับนี้ได้แก่ คณาจารย์ประจํา ข้าราชการ                         
ที่มิใช่ผู้ดํารงตําแหน่งประเภทผู้บริหาร กรณีคณาจารย์ประจํา  ข้าราชการ ได้รับคําสั่งให้ไปราชการ                         
ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งดําเนินการให้ใช้สิทธิเลือกตั้งก่อน 

(๓) การออกเสียงเลือกตั้งให้ใช้วิธีการเลือกตั้งโดยตรงและลับ 



๔ 

(๔) การนับคะแนนให้กระทําโดยเปิดเผยและทันทีเมื่อสิ้นสุดการลงคะแนน โดยนําบัตรเลื อกตั้ง                    
มานับรวมกันที่หน่วยกลางตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้งกําหนด โดยเรียงลําดับคะแนนของผู้สมัคร                         
รบัเลือกตั้งจากมากไปน้อย 

(๕) ให้ผู้ที่ได้รับคะแนนสูงสุดเรียงตามลําดับจากผู้ที่ได้รับเลือกตามจํานวนกรรมการที่กําหนด                               
เป็นสภาคณาจารย์และข้าราชการ ส่วนผู้สมัครที่เหลือให้คณะกรรมการการเลือกตั้งจัดทําบัญชีรายชื่อสํารอง                                
แยกประเภทตามที่มาของกรรมการประเภทนั้น ๆ โดยมีวาระเท่ากับระยะเวลาที่เหลืออยู่ของกรรมการชุดนั้น 

(๖) ให้ประธานกรรมการการเลือกตั้งประกาศผลการเลือกตั้งโดยเร็ว 
 

ข้อ ๑๒  ให้ประธานคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรียกผู้ได้รับการเลือกตั้งตามข้อ ๖ (๒) และ (๓) 
ประชุมเพ่ือเลือกประธาน รองประธาน จํานวน ๑ คน โดยให้ประธานเลือกกรรมการอีกคนหนึ่งเป็นเลขานุการ
เสนออธิการบดี เพ่ือประกาศแต่งตั้งสภาคณาจารย์และข้าราชการ 

ประธานอาจแต่งตั้งผู้ช่วยเลขานุการได้จํานวนไม่เกินสองคน 
กรณีที่ประธานกรรมการไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้หรือไม่มีผู้ดํารงตําแหน่งประธานกรรมการ                         

ให้รองประธานกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทน๑ 
 

ข้อ ๑๓  เมื่อมีประธาน รองประธาน กรรมการ และเลขานุการ ครบตามที่กําหนดในข้อ ๖ แล้ว                          
ให้อธิการบดีประกาศแต่งตั้งสภาคณาจารย์และข้าราชการโดยเร็วและนําเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเพ่ือทราบ 

 

ข้อ ๑๔  ประธานและกรรมการตามข้อบังคับนี้ มีผลโดยสมบูรณ์นับแต่วันที่กรรมการชุดเดิม                                
ครบวาระหรือวันที่อธิการบดีประกาศแต่งตั้งสภาคณาจารย์และข้าราชการตามข้อ ๑๒ แล้วแต่กรณี 

 

ข้อ ๑๕  ประธานและกรรมการมีวาระดํารงตําแหน่งคราวละสามปี และอาจได้รับเลือกตั้งอีกได้                         
แต่จะดํารงตําแหน่งเกินสองวาระติดต่อกันมิได้ 

นอกจากการพ้นตําแหน่งตามวาระในวรรคหนึ่งแล้ว ประธานและกรรมการอาจพ้นจากตําแหน่ง
เมื่อ 
 (๑) ตาย 
 (๒) ลาออก 
 (๓) ถูกลงโทษทางวินัยอย่างร้ายแรง  
 (๔) ถูกจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุก  
 (๕) เป็นบุคคลล้มละลาย  
 (๖) เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ  
 (๗) พ้นจากการเป็นคณาจารย์ประจําหรือข้าราชการในสังกัดมหาวิทยาลัย 
 (๘) สภาคณาจารย์และข้าราชการโดยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจํานวนกรรมการ
เท่าท่ีมีอยู่ มีมติให้ออก เพราะมีความประพฤติเสื่อมเสีย บกพร่องต่อหน้าที่ หรือหย่อนความสามารถ 

                                                           
๑ ข้อ ๑๒ วรรคสาม เพิ่มโดยข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภฏันครปฐมว่าด้วยสภาคณาจารย์และขา้ราชการ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒ 



๕ 

 (๙) ขาดการประชุมติดต่อกันสามครั้งโดยไม่แจ้งให้ประธานทราบเป็นลายลักษณ์อักษร  
 (๑๐) ได้รับแต่งตั้งเป็นผู้ดํารงตําแหน่งประเภทผู้บริหาร  
 (๑๑) ถูกถอดถอนจากการเป็นกรรมการตามข้อ ๒๒ 
 (๑๒) ขาดคุณสมบัติของการเป็นประธาน หรือกรรมการ 
 

ข้อ ๑๖  ในกรณีที่ประธานหรือกรรมการพ้นจากตําแหน่งก่อนครบวาระ ให้อธิการบดีประกาศ                       
ให้ผู้ที่ได้รับเลือกในประเภทเดียวกันกับผู้ที่พ้นจากตําแหน่งจากบัญชีรายชื่อสํารองตามข้อ ๑๑ (๕) ในลําดับ
ถัดไป เข้าดํารงตําแหน่งแทน หากไม่มีผู้ได้รับเลือกในลําดับถัดไป ให้ดําเนินการเลือกตั้งซ่อมภายในเก้าสิบวัน
นับแต่วันที่ประธานหรือกรรมการผู้นั้นพ้นจากตําแหน่ง เว้นแต่วาระการดํารงตําแหน่งของประธานหรือ
กรรมการจะเหลืออยู่น้อยกว่าเก้าสิบวัน 

ให้ผู้เข้าดํารงตําแหน่งประธานหรือกรรมการตามวรรคหนึ่งอยู่ในตําแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่
ของผู้ซึ่งตนแทน 

ในกรณีที่กรรมการพ้นจากตําแหน่งก่อนครบวาระ ให้สภาคณาจารย์และข้าราชการ                                 
ซึ่งประกอบด้วย กรรมการเท่าที่มีอยู่ปฏิบัติหน้าที่ต่อไปได้ 

ในกรณีที่ประธานพ้นจากตําแหน่งก่อนครบวาระ ให้ดําเนินการตามข้อ ๖ (๑) 
 

ข้อ ๑๗  ในกรณีที่ประธานและกรรมการพ้นจากตําแหน่งตามวาระ ให้มหาวิทยาลัยดําเนินการ 
เลือกตั้งให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวันก่อนครบวาระ 

ในกรณีมหาวิทยาลัยดําเนินการเลือกตั้งยังไม่แล้วเสร็จภายในระยะเว ลาตามวรรคหนึ่ง                      
ให้ประธานและกรรมการซึ่งพ้นจากตําแหน่งปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่าจะได้มีประธานและกรรมการใหม่ 

 

หมวด ๓ 
การดําเนินงานและการประชุม 

    
 

ข้อ ๑๘  ให้สภาคณาจารย์และข้าราชการมีหน้าที่ตามมาตรา ๒๔ แห่งพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ 

 

ข้อ ๑๙  ให้ประธานเรียกประชุมกรรมการเดือนละหนึ่งครั้งหรือตามท่ีประธานเห็นสมควร 
เมื่อกรรมการจํานวนไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของกรรมการทั้งหมดร้องขอให้มีการประชุมเพ่ือกิจการ                     

อย่างหนึ่งอย่างใด ให้ประธานเรียกประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการภายในสิบวันนับแต่วันที่ได้รับ                         
คําร้องขอ และองค์ประชุมต้องมีจํานวนไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของกรรมการทั้งหมด 

 

ข้อ ๒๐  สภาคณาจารย์และข้าราชการอาจตั้งคณะอนุกรรมการขึ้นตามความเหมาะสม                    
และจําเป็น เพ่ือพิจารณาหรือดําเนินการเรื่องต่าง ๆ ตามที่สภาคณาจารย์และข้าราชการมอบหมาย 

 

ข้อ ๒๑  เมื่อมีปัญหาสําคัญที่จําเป็นต้องเรียกประชุมคณาจารย์ประจําและข้าราชการ                          
เพ่ือปรึกษาหารือ หรือขอมติ สภาคณาจารย์และข้าราชการอาจมีมติให้เรียกประชุมคณาจารย์ประจํา                      



๖ 

และข้าราชการได้ ในกรณีเช่นนี้ให้ประธานเรียกประชุมภายในสิบวันนับแต่วันที่สภาคณาจารย์และข้าราชการ                     
มีมติเช่นว่านั้น 

คณาจารย์ประจําและข้าราชการจํานวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสี่ของคณาจารย์ประจําและข้าราชการ 
อาจเข้าชื่อเพ่ือร้องขอให้ประธานเรียกประชุมคณาจารย์ประจําและข้าราชการในปัญหาสําคัญได้ ในกรณีเช่นนี้
ให้ประธานเรียกประชุมภายในสิบวันนับแต่วันที่ได้รับคําร้องขอ ถ้าประธานไม่เรียกประชุมภายในกําหนดเวลา
ดังกล่าว ให้ผู้ยื่นคําร้องเรียกประชุมเองได้ 

การประชุมตามความในสองวรรคก่อน ต้องส่งวาระการประชุมให้คณาจารย์ประจําและ 
ข้าราชการทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่าเจ็ดวัน เว้นแต่เป็นกรณีเร่งด่วนให้ส่งวาระการประชุมภายในระยะเวลา                     
อันสมควรก่อนมีการประชุม และจะต้องมีคณาจารย์ประจําและข้าราชการเข้าประชุ มไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง                          
ของคณาจารย์ประจําและข้าราชการทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม 

การลงมติของที่ประชุมคณาจารย์ประจําและข้าราชการทั้งมหาวิทยาลัย ให้ถือเสียงข้างมาก                           
ของผู้เข้าประชุม ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพ่ิมอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด                    
การออกเสียงชี้ขาดต้องให้เหตุผลประกอบด้วย 

การประชุมคณาจารย์ประจําและข้าราชการทั้งมหาวิทยาลัย ในกรณีประธานไม่อยู่ในที่ประชุม                        
ให้ประธานมอบหมายให้รองประธานหรือกรรมการคนใดคนหนึ่งทําหน้าที่ประธานที่ประชุม 

 

ข้อ ๒๒  ในกรณีที่คณะกรรมการในสภาคณาจารย์และข้าราชการคนใดคนหนึ่ง กระทําการใด                 
อันนํามาซึ่งความเสื่อมเสียต่อมหาวิทยาลัย คณาจารย์ประจําและข้าราชการจํานวนไม่น้อยกว่าหนึ่ งในสี่                            
ของคณาจารย์ประจําและข้าราชการทั้งหมดอาจเข้าชื่อกัน ร้องขอให้อธิการบดีเรียกประชุมคณาจารย์ประจํา                       
และข้าราชการทั้งมหาวิทยาลัยเพ่ือให้ลงมติถอดถอนกรรมการคนนั้นออกจากตําแหน่ง และให้อธิการบดี                       
มีหนังสือเรียกประชุมคณาจารย์ประจําและข้าราชการทั้งมหาวิทยาลัยภายในสิบวันนับแต่วันที่ได้รับคําร้องขอ 
การประชุมคณาจารย์ประจําและข้าราชการทั้งมหาวิทยาลัยเพ่ือลงมติถอดถอนกรรมการคนนั้นออกจาก
ตําแหน่ง ต้องมีคณาจารย์ประจําและข้าราชการเข้าประชุมอย่างน้อยกึ่งหนึ่งของคณาจารย์ประจําและ
ข้าราชการทั้งหมดจึงเป็นองค์ประชุม และให้อธิการบดีเป็นประธานในที่ประชุม 

การออกเสียงลงคะแนนเพื่อถอดถอนกรรมการคนใดออกจากตําแหน่ง ให้ใช้วิธีลงคะแนนลับและ 
ต้องได้รับคะแนนเสียงเห็นชอบไม่น้อยกว่าสามในสี่ของผู้เข้าประชุม 

 

ข้อ ๒๓  สภาคณาจารย์และข้าราชการอาจมีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจํานวน
กรรมการทั้งหมดเสนอให้สภามหาวิทยาลัยแก้ไขข้อบังคับนี้ได้ 

 

ข้อ ๒๔  การประชุมเรื่องใดที่มิได้กําหนดไว้ในข้อบังคับนี้  ให้นําข้อบังคับสภามหาวิทยาลัย                           
ราชภัฏนครปฐมว่าด้วยการประชุมสภามหาวิทยาลัยมาใช้บังคับโดยอนุโลม 

 

 
 
 



๗ 

บทเฉพาะกาล 
    

 

ข้อ ๒๕ ให้ประธานและกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการที่ดํารงตําแหน่งอยู่ก่อนในวันที่
ข้อบังคับนี้ใช้บังคับ ปฏิบัติหน้าที่อยู่ต่อไปจนครบวาระการดํารงตําแหน่ง 

 

ประกาศ ณ วันที่ ๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 

ประสิทธิ์  ปทุมารักษ์ 
(นายประสิทธิ์  ปทุมารักษ์) 

นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 


