
รายงานการประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการ 
สมัยสามัญ ครั้งที่ ๖/๒๕๖๐ 

เม่ือวนัที ่๑๒ กันยายน ๒๕๖๐  เวลา ๑๔.๐๐ น. 
ณ  สบายดีรีสอร์ท  จังหวัดสุราษฎร์ธาน ี

------------------------------- 
 
ผู้มาประชุม 
 ๑. อาจารย์ไพโรจน์ ร่มบารมี ประธานกรรมการ 
 ๒. อาจารย์ ดร.วันเพ็ญ แสงทองพินิจ รองประธานกรรมการ 
 ๓. อาจารย์ธีรศักดิ ์ ลีละพัฒนา กรรมการ 
 ๔. อาจารย์ ดร.ธีรวุธ ธาดาตันตโิชค กรรมการ 
 ๕. อาจารย์ ดร.นนัท์นภัส นิยมทรัพย์ กรรมการ 
 ๖. อาจารย์ ดร.หรรษา คล้ายจันทร์พงษ์ กรรมการ 
 ๗. ผศ.ดร.พิมสุภาว์ จันทนะโสตถิ ์ กรรมการ 
 ๘. อาจารย์ พันจา่เอกหญิงสีนวล รัตนวิจิตร กรรมการ 
 ๙. อาจารย์อวยไชย อินทรสมบตั ิ กรรมการ 
 ๑๐. นางศรีสุดา มีอยู่เต็ม กรรมการ 
 ๑๑. นางกฤติมา ธณศักดิ์กุล ผู้ช่วยเลขานุการ 
 
ผู้ไม่มาประชุม 
 ๑. อาจารย์ณัฐวรรธน์ สถิราวิวัฒน์ กรรมการ ติดราชการ 
 ๒. อาจารย์ยศพรธ์ วรรชนะ กรรมการและเลขานุการ ติดราชการ 
 ๓. นางอารีรัตน ์ บุตรแก้ว กรรมการ ติดราชการ 
 
เร่ิมประชุม เวลา ๑๔.๒๕ น. 
 ประธานกล่าวเปิดประชุม และดําเนินการตามระเบียบวาระการประชมุดงันี้ 
 
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องทีป่ระธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
  ไม่ม ี
 



 
 

๒ 
 

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม  
  ประธานขอให้ที่ประชุมพิจารณารายงานการประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการ คร้ังที่    
๕/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องสภาคณาจารย์และข้าราชการ ชั้น ๕ อาคารเฉลิม
พระเกียรติ ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ จํานวน ๑๖ หน้า เพ่ือรับรองรายงานการประชุม 
 
มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการ คร้ังที่ ๕/๒๕๖๐ เมื่อวันท่ี ๑๐  
สิงหาคม ๒๕๖๐ โดยใหป้รับปรุงแก้ไขดังนี้ 
  ๑. หน้า ๓ ข้อ ๔) ให้ตัดคําว่า “ขนาด .๓๘” ออก 
  ๒ . หน้า ๔ บรรทัดที่ ๑ ให้แก้ไขข้อความจากคําว่า “ ดําเนินการเก็บข้อมูล” เป็น 
“ดําเนินการหาแนวทางการเก็บข้อมูลและนําเสนอต่อมหาวิทยาลัยเพื่อดําเนินการต่อไป”  
  ๓. หน้า ๗ บรรทัดท่ี ๙ ให้แก้ไขข้อความจากคําว่า “ได้ออกประกาศบัญชีรายชื่อ” เป็น “ได้
ประกาศบัญชรีายชื่อ”  
  ๔. หน้า ๑๑ บรรทัดที่ ๓ ให้แก้ไขข้อความจากคําว่า “บริหารวิชาการ” เป็น “บริการวิชาการ”  
 
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง 
 ๓.๑ รายงานความคืบหน้าตามมติที่ประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการ ครัง้ที่ ๕/๒๕๖๐ 
  ประธานรายงานความคืบหน้าตามมติที่ประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการ คร้ังที่ ๕/๒๕๖๐ 
เมื่อวันท่ี ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๐ ให้ที่ประชุมทราบ 
 
เร่ืองที่ มติท่ีประชุม การดําเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 

๑ เห็นชอบในหลักการกําหนดทิศทาง การ
พัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
โดยให้กรรมการไปทบทวนแบบ
สํารวจความคิดเห็นเพื่อการพัฒนา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม และ
นําเสนอที่ประชุมพิจารณาในการ
ประชุมคร้ังต่อไป 

ประธานมอบ อาจารย์ ดร.หรรษา 
คล้ายจันทร์พงษ์ ดําเนินการจัดทํา
ร่างโครงการวิจัย เรื่อง ความคาดหวัง
และความต้องการของคณาจารย์และ
ข้าราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครปฐม   
    โดยนําเสนอท่ีประชุมพิจารณา ใน
การประชุมคร้ังท่ี ๗/๒๕๖๐ ระเบียบ
วาระท่ี ๕.๑ 
 

คณะกรรมการ 
สภาคณาจารย์และ 
ข้าราชการ 



 
 

๓ 
 

เร่ืองที่ มติท่ีประชุม การดําเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 

๒ เห็นชอบในหลักการจัดโครงการ
สัมมนาเรื่อง “ทํางานให้สุข เกษียณ
ให้เกษม” ประจําปี ๒๕๖๐ และมอบ
ผู้ช่วยเลขานุการเชิญผู้เกษียณอายุ
ราชการประชุมในวันท่ี ๑๕ สิงหาคม 
๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ ห้องสภา
คณาจารย์และข้าราชการ ชั้น ๕ อาคาร
เฉลิมพระเกียรติ ๕๐ พรรษา มหาวชิราลง
กรณ 

อาจารย์ ดร.วิรัตน์ ป่ินแก้ว รอง
อธิการบดี ผู้เกษียณอายุราชการ 
และสภาคณาจารย์และข้าราชการ 
ร่วมประชุมเมื่อวันท่ี ๑ กันยายน 
๒๕๖๐ ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบให้ไป
ศึกษาดูงานสภาคณาจารย์และ
ข้าราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบุ รี  มหาวิทยาลัยราชภัฏ  
สุราษฎร์ธานี และวิทยาลัยนานาชาติ
การท่องเที่ยว เกาะสมุย ในวันท่ี 
๑๑ – ๑๕ กันยายน ๒๕๖๐ เพื่อนํา
ข้อมูลด้านต่าง ๆ มาประกอบการ
ทํ า แ ผ น ยุ ท ธ ศ า ส ต ร์ ข อ ง
มหาวิทยาลัยท่ีจะร่วมขับเคลื่อน
แผนยุทธศาสตร์ Reprofile ให้มี
ศักยภาพและครอบคลุมรอบด้าน 

คณะกรรมการ 
สภาคณาจารย์และ 
ข้าราชการ 

๓ เห็ นชอบในหลั กการการจั ด ทํ า
ประกันภัยแบบกลุ่มสําหรับบุคลากร
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม โดย
แต่งตั้งคณะกรรมการศึกษาการจัดทํา
ประกันสุ ขภาพแบบกลุ่ มสํ าหรับ
บุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

- ประธานแต่งตั้งคณะกรรมการ
ศึกษาการจัดทําประกันสุขภาพ
แบบกลุ่มสําหรับบุคลากรมหาวิทยาลัย
ราชภัฏนครปฐมเรียบร้อยแล้ว  
- คณะกรรมการฯ กําลังดําเนิน
การศึกษาข้อมูลการทําประกัน
สุขภาพ 
 

คณะกรรมการศึกษาการ
จัดทําประกันภัยแบบกลุ่ม
สําหรับบุคลากรฯ 

๔ ให้กรรมการทบทวน (ร่าง) ข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ว่า
ด้วยสภาคณาจารย์และข้าราชการ 
พ .ศ .  . . . .  และนํา เสนอที่ประชุม
พิจารณาในการประชุมคร้ังต่อไป 
 

เสนอที่ประชุมพิจารณาในระเบียบ
วาระท่ี ๕.๒ ในการประชุมคร้ังท่ี  
๖/๒๕๖๐ 

คณะกรรมการ 
สภาคณาจารยแ์ละ 
ข้าราชการ 



 
 

๔ 
 

เร่ืองที่ มติท่ีประชุม การดําเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 

๕ แต่งตั้งคณะกรรมการศึกษาแนวทาง การ
ประเมินสุขภาพจิต และการลดความ
รุนแรงในมหาวิทยาลัย 

- ประธานแต่งตั้งคณะกรรมการ
ศึกษาแนวทางการประเมินสุขภาพจิต 
แ ล ะ ก า ร ล ด ค ว า ม รุ น แ ร ง ใ น
มหาวิทยาลัยเรียบร้อยแล้ว 
- คณะกรรมการฯ กําลังศึกษา
ข้อมูลศึกษาข้อมูลการทําประกัน
สุขภาพ 
 

คณะกรรมการศึกษาแนว
ทางการประเมินสุขภาพจิต 
และการลดความรุนแรงใน
มหาวิทยาลัย 

๖ ท่ีประชุม มีมติ ให้ ก รรมการสภา
คณาจารย์และข้าราชการทุกท่านเข้า
ร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการน้อม
นําพระบรมราโชบายในสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทร
เทพยวรางกูร มาใช้ ในการพัฒนา
ท้องถิ่น เพื่อประโยชน์ของประชาชน
ในจังหวัดนครปฐมและภาคตะวันตก 
ในวันท่ี ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ เวลา 
๑๓.๐๐ น. ณ ห้องประชุมป่ินเกลียว 
อาคารศูนย์ภาษา ศูนย์คอมพิวเตอร์ 
และหอประชุม 
 

โดยมีประธานสภาคณาจารย์ฯ เข้า
ร่วมโครงการฯ ซ่ึงเปลี่ยนแปลง
กําหนดการจากวันท่ี ๓๑ สิงหาคม 
๒๕๖๐ มาเป็นวันท่ี ๒๕ สิงหาคม 
๒๕๖๐ 
 
  

คณะกรรมการ 
สภาคณาจารยแ์ละ 
ข้าราชการ 

๗ ให้ ทบทวนแบบฟอร์ มของแบบ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการของ
บุคลากรสายวิชาการไปพิจารณาใน
การประชุมคร้ังต่อไป 
 

เสนอที่ ประชุมพิจารณาในการ
ประชุม คร้ังท่ี ๗/๒๕๖๐ 

อาจารย์ธีรศักด์ิ 
ลลีะพัฒนา 

 
มติที่ประชุม รับทราบ  
 
 



 
 

๕ 
 

 ๓.๒ อาจารย์ ดร.วันเพ็ญ แสงทองพินิจ สืบเนื่องระเบียบวาระที่ ๔.๕ ว่า คณะกรรมการสรรหา
คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ได้ประกาศการสรรหาคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 
โดยคุณสมบัติของผู้สมควรดํารงตําแหน่งคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ต้องมีคุณสมบัติและ
คุณลักษณะตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ว่าด้วยคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย พ.ศ. 
๒๕๔๗ ข้อ ๕ ผู้ดํารงตําแหน่งประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยต้องเป็นบุคคลภายนอก
มหาวิทยาลัย แต่ผู้ดํารงตําแหน่งกรรมการจากผู้ทรงคุณวุฒิอาจเป็นบุคคลภายในหรือบุคคลภายนอก
มหาวิทยาลัย ซึ่งมีคุณสมบัติดังนี้ 
  (๑) มีความรู้ ความเชี่ยวชาญด้านการศึกษา มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี กฎหมาย งบประมาณและการเงิน การบริหารงานบุคคล การปกครองส่วนท้องถิ่น การศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรม และด้านอื่น ๆ ตามที่สภามหาวิทยาลัยเห็นสมควร 
  (๒) มีคุณธรรมและจริยธรรม 
  (๓) มีความสนใจและเห็นความสําคัญของการศึกษาในระดับอุดมศึกษา หรือการศึกษาเพื่อ
พัฒนาท้องถิ่น หรือเทคโนโลยีสารสนเทศ 
  (๔) มีความสนใจเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างมหาวิทยาลัยกับประชาชน 
  (๕) มีสถานภาพทางสังคมซึ่งเอื้ออํานวยประโยชน์ต่อการดําเนินการของมหาวิทยาลัย 
  (๖) สามารถอุทิศเวลาให้แก่กิจกรรมของมหาวิทยาลัยตามสมควรแก่ตําแหน่งหน้าที่ 
 
  กําหนดการสรรหาคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 

๕ สิงหาคม ๒๕๖๐ - นายกสภามหาวิทยาลัยลงนามคําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา
คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 

๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ - ประชุมคณะกรรมการสรรหาฯ เพื่อกําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการสรร
หาคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 

๒๓ สิงหาคม – ๑๕ กันยายน ๒๕๖๐  - เสนอชื่อผู้สมควรดํารงตําแหน่งคณะกรรมการส่งเสริมกิจการ
มหาวิทยาลัย 

๑๙ กันยายน ๒๕๖๐ - ประชุมคณะกรรมการสรรหาฯ เพ่ือพิจารณาคัดเลือกให้เหลือไม่
เกิน ๓๒ คน เพื่อเสนอสภามหาวิทยาลัย 

๗ ตุลาคม ๒๕๖๐ - ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาคัดเลือกคณะกรรมการ
 
 



 
 

๖ 
 

  ทั้งนี้  ท่ีประชุมคณะกรรมการสรรหาคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยเน้นบุคคลที่
สามารถทําประโยชน์ต่อการเรียนการสอนและพัฒนานักศึกษาของมหาวิทยาลัย และขอความอนุเคราะห์
กรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรของมหาวิทยาลัยเสนอชื่อผู้สมควรดํารง
ตําแหน่งคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยที่มีประโยชน์ต่อสาขาวิชาของตนเอง โดยสามารถดาวน์โหลด
แบบฟอร์มเสนอชื่อได้ที่ www.npru.ac.th    
 
มติที่ประชุม รับทราบ   
 
 ๓.๓ อาจารย์ ดร.ธีรวุธ ธาดาตันติโชค สืบเนื่องระเบียบวาระที่ ๕.๓ การจัดทําประกันภัยแบบกลุ่ม
สําหรับบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมว่า ในเบื้องต้นจะดําเนินการสํารวจความต้องการรูปแบบกรมธรรม์   
ที่เป็นประโยชน์กับบุคลากรของมหาวิทยาลัยก่อน เพ่ือสรุปเง่ือนไขการคุ้มครองเสนอบริษัทประกันต่อไป 
  อาจารย์ธีรศักดิ์ ลีละพัฒนา ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า ขณะนี้บริษัท เอไอเอ จํากัด ทําหนังสือเสนอ
มหาวิทยาลัยแล้ว และบริษัท ไทยประกันชีวิต จํากัด กําลังทําหนังสือเสนอมหาวิทยาลัย  
 
มติที่ประชุม รับทราบ 
 
 ๓.๔ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิมสุภาว์ จันทนะโสตถิ์ สืบเนื่องเรื่องการดําเนินการศึกษาแนว
ทางการเก็บข้อมูลการประเมินสุขภาพจิตของบุคลากรและนักศึกษาว่า มหาวิทยาลัยจะดําเนินการประเมิน
สุขภาพจิตนักศึกษาทุกชั้นปี โดยจะใช้ Google Form ในการเก็บข้อมูล โดยจะร่างแบบสอบถามให้เรียบร้อย
ภายในวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๐   
 
มติที่ประชุม รับทราบ     
 
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อทราบ 
 ๔.๑ ขอเชิญร่วมทําบุญโดยเสด็จพระราชกุศลพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจําปี 
พ.ศ. ๒๕๖๐ 
  ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบว่า สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กําหนดจัดพิธี
ถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจําปี พ.ศ. ๒๕๖๐ ไปถวายพระภิกษุสงฆ์จําพรรษา ณ วัดตันตยาภิรม ตําบล
ทับเท่ียง อําเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง ในวันอาทิตย์ที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๐ ในการนี้ ขอเรียนเชิญกรรมการสภา
คณาจารย์และข้าราชการร่วมทําบุญเพื่อน้อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ 



 
 

๗ 
 

มติที่ประชุม รับทราบ และมอบผู้ช่วยเลขานุการรวบรวมเงินทําบุญส่งไปยังสํานักงานคณะกรรมการ              
การอุดมศึกษา 
 
 ๔.๒ รายงานการเข้าร่วมโครงการประชุมสัมมนาทางวิชาการเรื่อง “บทบาทและทิศทาง   
การบริหารจัดการมหาวิทยาลัยกลุ่มใหม่ในยุคปฏิรูป” และการประชุมที่ประชุมประธานสภาคณาจารย์และ
ข้าราชการแห่งประเทศไทย (ทปสท.) ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐ 
  อาจารย์ ดร.ธีรวุธ ธาดาตันติโชค รายงานผลการเข้าร่วมประชุมโครงการประชุมสัมมนา
ทางวิชาการเรื่อง “บทบาทและทิศทางการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยกลุ่มใหม่ในยุคปฏิรูป” และการประชุมที่
ประชุมประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการแห่งประเทศไทย (ทปสท.) ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐ ในระหว่างวันที่ ๒๔ – 
๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๐ ณ โรงแรมตรัง กรุงเทพมหานคร ให้ที่ประชุมทราบ 
 
มติที่ประชุม รับทราบ 
 
ระเบียบวาระที่ ๕  เร่ืองเสนอเพื่อพิจารณา 
 ๕.๑ การเลือกตั้งคณะกรรมการจากพนักงานมหาวิทยาลัย (เพิ่มเติม) เพื่อให้สอดรับกับ
คําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๓๗/๒๕๖๐ เรื่อง การแก้ไขปัญหาการบริหารงานของ
สถาบันอุดมศึกษา 
  อาจารย์ ดร.วันเพ็ญ แสงทองพินิจ แจ้งว่าตามคําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบ
แห่งชาติ  ที่  ๓๗/๒๕๖๐  ลงวันที่  ๘  สิงหาคม  ๒๕๖๐  เ ร่ือง  การแก้ ไขปัญหาการบริหารงานของ
สถาบันอุดมศึกษา ข้อ ๔ กําหนดว่า “ในการดําเนินการเพื่อให้มีสภาคณาจารย์ตามกฎหมายจัดตั้ง
สถาบันอุดมศึกษาให้คณาจารย์และบุคลากรอื่นของสถาบันอุดมศึกษานั้นซึ่งมิได้เป็นคณาจารย์แต่เป็น
ข้าราชการหรือพนักงานของสถาบันอุดมศึกษานั้นมีสิทธิเลือกและดํารงตําแหน่งในสภาคณาจารย์ได้
เช่นเดียวกัน ทั้งนี้ ตามที่กําหนดไว้ในข้อบังคับของสถาบันอุดมศึกษานั้น ๆ ซึ่งสภาคณาจารย์และข้าราชการใน
ปัจจุบันมีกรรมการประเภทข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาและพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ  
และกรรมการประเภทข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาสายสนับสนุน  ขอเสนอที่พิจารณา ดังนี้ 
  ๑. จําเป็นต้องมีองค์ประกอบทุกภาคส่วนหรือไม่ 
  ๒. หากจําเป็นให้มีองค์ประกอบทุกภาคส่วน  โดยดําเนินการ ๒ แนวทาง คือ ๑) 
ประกาศเพ่ือเลือกกรรมการในส่วนที่ขาด  และ ๒) ดําเนินการเลือกตั้งใหม่ทั้งชดุ 
  อาจารย์ธีรศักดิ์ ลีละพัฒนา ให้ข้อมูลว่า ตามคําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ 
ที่ ๓๗/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๐ เรื่อง การแก้ไขปัญหาการบริหารงานของสถาบันอุดมศึกษา ข้อ ๔ 



 
 

๘ 
 

วรรคสองกําหนดว่า “ความในวรรคหนึ่ง มิให้มีผลกระทบต่อผู้ดํารงตําแหน่งในสภาคณาจารย์และข้าราชการ
ของสถาบันอุดมศึกษาที่มีอยู่ในวันก่อนวันที่คําสั่งนี้ใช้บังคับ หรืออยู่ระหว่างการดําเนินการเพื่อให้ได้มาซึ่งผู้
ดํารงตําแหน่งในสภาคณาจารย์ของสถาบันอุดมศึกษาในวันที่คําสั่งนี้ใช้บังคบั” ถ้านําในส่วนนี้มาตีความเพื่อเป็น
ประโยชน์กับสภาคณาจารย์และข้าราชการชุดปัจจุบัน ซึ่งสภาคณาจารย์และข้าราชการยังคงดําเนินงานต่อไปได้ 
แต่ยืนยันที่จะแก้ไขข้อบังคับเพื่อให้สอดรับกับสภาคณาจารย์และข้าราชการในอนาคต และทําให้การ
ดําเนินงานของสภาคณาจารย์และข้าราชการชุดปัจจุบันได้คล่องตัวขึ้น  
 
มติที่ประชุม เห็นชอบการเลือกตั้งคณะกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
(เพ่ิมเติม) จากพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน เพ่ือให้สอดรับกับคําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 
๓๗/๒๕๖๐ เรื่อง การแก้ไขปัญหาการบริหารงานของสถาบันอุดมศึกษา 
 
 ๕.๒ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ว่าด้วยสภาคณาจารย์และข้าราชการ 
พ.ศ. .... 
  อาจารย์ธีรศักดิ์ ลีละพัฒนา เสนอที่ประชุมพิจารณา (ร่าง) ข้อบังคับสภาคณาจารย์และ
ข้าราชการ พ.ศ. .... 
 
มติที่ประชุม เห็นชอบ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ว่าด้วยสภาคณาจารย์และข้าราชการ 
พ.ศ. ....  โดยให้ปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ ดังนี้ 
 ........ 
 ข้อ ๔ ในข้อบังคับนี้ 
  “มหาวิทยาลัย” หมายถึง มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  
  ........ 
  “ข้าราชการ” หมายถึง ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ลูกจ้างประจํา 

พนักงานราชการ และพนักงานมหาวิทยาลัยท่ีปฏิบัติงานในสายสนับสนุน สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
 ........ 
 ข้อ ๖ สภาคณาจารย์และข้าราชการ ประกอบด้วย 
  ........ 
  (๒) กรรมการประเภทคณาจารย์ประจํา จํานวน ๑๓ คน โดยให้เป็นตัวแทนคณาจารย์
จากคณะต่าง ๆ คณะละ ๑ คน และตัวแทนคณาจารย์จํานวนท่ีเหลือให้ได้มาโดยการเลือกตั้งทั่วไปจาก
คณาจารย์ประจํา 



 
 

๙ 
 

  (๓) กรรมการประเภทข้าราชการ ซึ่งมาจากการเลือกตั้งโดยข้าราชการ จํานวน ๔ คน 
  ในกรณีที่มีผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นกรรมการตาม (๒) หรือ (๓) มีจํานวนน้อยกว่าหรือ
เท่ากับจํานวนกรรมการตาม (๒) หรือ (๓) แล้วแต่กรณี ให้สภาคณาจารย์และข้าราชการตามวรรคหนึ่ง
ประกอบด้วยกรรมการเท่ากับจํานวนที่มีผู้สมัครโดยไม่ต้องมีการเลือกตั้ง ท้ังนี้  สภาคณาจารย์และข้าราชการ
ต้องมีจํานวนกรรมการตาม (๒) และ (๓) รวมกันไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง 
  ให้ประธานคณะกรรมการการเลือกตั้งเรียกกรรมการตาม (๒) และ (๓) ประชุมเพื่อ
เลือกกรรมการคนใดคนหนึ่งเป็นประธาน และเลือกกรรมการคนใดคนหนึ่งเป็นรองประธาน จํานวน ๑ คน โดย
ให้ประธานเลือกกรรมการอีกคนหนึ่งเป็นเลขานุการ เสนออธิการบดีเพื่อประกาศแต่งตั้งสภาคณาจารย์และ
ข้าราชการ 
  ประธานจะแต่งตั้งผู้ช่วยเลขานุการสองคนและผู้ปฏิบัติหน้าท่ีในการประชุมจํานวนไม่เกิน
สองคนก็ได้ 
 ........ 
 ข้อ ๑๑ การเลือกตั้งสภาคณาจารย์และข้าราชการ ให้ดําเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการ
ดังต่อไปนี้ 
  ........ 
  (๔) การนับคะแนนให้กระทําโดยเปิดเผยและทันทีเมื่อสิ้นสุดการลงคะแนน โดยนําบัตร
เลือกตั้งมานับรวมกันที่หน่วยกลางตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้งกําหนด โดยเรียงลําดับคะแนนของผู้สมัคร
รับเลือกตั้งจากมากไปน้อย 
  (๕) ให้ผู้ที่ได้รับคะแนนสูงสุดเรียงตามลําดับจากผู้ที่ได้รับเลือกตามจํานวนกรรมการ   
ที่กําหนด เป็นสภาคณาจารย์และข้าราชการ ส่วนผู้สมัครที่เหลือให้คณะกรรมการการเลือกตั้งจัดทําบัญชี
รายชื่อสํารอง แยกประเภท โดยมีวาระเท่ากับระยะเวลาที่เหลืออยู่ของกรรมการชุดนั้น 
  (๖) การเลือกประธาน รองประธาน และเลขานุการ ให้มีขึ้นในวันเดียวกัน 
 ........ 
 
 
 
 ข้อ ๑๔ ประธานและกรรมการมีวาระดํารงตําแหน่งคราวละสามปี และอาจได้รับเลือกตั้งอีกได้ 
แต่จะดํารงตําแหน่งเกินสองวาระติดต่อกันมิได้ 
  นอกจากการพ้นตําแหน่งตามวาระในวรรคหนึ่งแล้ว ประธานและกรรมการพ้นจาก
ตําแหน่งเมื่อ 



 
 

๑๐ 
 

(๑) ตาย 
(๒) ลาออก 
(๓) ถูกลงโทษทางวินัยอย่างร้ายแรง 
(๔) เป็นบุคคลล้มละลาย 
(๕) เป็นคนไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้ความสามารถ 

  (๖) พ้นจากการเป็นคณาจารย์ประจําหรือข้าราชการในสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
  (๗) สภาคณาจารย์และข้าราชการโดยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจํานวน
กรรมการเท่าที่มีอยู่ มีมติให้ออก เพราะมีความประพฤติเสื่อมเสีย บกพร่องต่อหน้าที่หรือหย่อนความสามารถ 
  (๘) ขาดการประชุมติดต่อกันสามครั้งโดยไม่แจ้งให้ประธานทราบเป็นลายลักษณ์อักษร 
  (๙) ได้รับแต่งตั้งเป็นผู้ดํารงตําแหน่งประเภทผู้บริหาร 
  (๑๐) ถูกถอดถอนจากการเป็นกรรมการตามข้อ ๒๑ 
  (๑๑) ขาดคุณสมบัติของการเป็นประธาน หรือกรรมการ 
 ข้อ ๑๕  ในกรณีที่ประธานหรือกรรมการพ้นจากตําแหน่งก่อนครบวาระ ให้อธิการบดี
ประกาศให้ผู้ที่ได้รับเลือกในประเภทเดียวกันกับผู้ที่พ้นจากตําแหน่งจากบัญชีรายชื่อสํารองตามข้อ ๑๑ (๖) ใน
ลําดับถัดไปเข้าดํารงตําแหน่งแทน หากไม่มีให้ดําเนินการเลือกตั้งซ่อมภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ประธานหรือ
กรรมการผู้นั้นพ้นจากตําแหน่ง เว้นแต่วาระการดํารงตําแหน่งของประธานหรือกรรมการจะเหลืออยู่น้อยกว่า
เก้าสิบวัน 
  ให้ผู้เข้าดํารงตําแหน่งประธานหรือกรรมการตามวรรคหนึ่งอยู่ในตําแหน่งเท่ากับวาระ 
ที่เหลืออยู่ของผู้ซึ่งตนแทน 
  ในกรณีที่กรรมการพ้นจากตําแหน่งก่อนครบวาระ ให้สภาคณาจารย์และข้าราชการ  
ซึ่งประกอบด้วยกรรมการเท่าที่มีอยู่ปฏิบัติหน้าที่ต่อไปได้ 
  ในกรณีที่ประธานพ้นจากตําแหน่งก่อนครบวาระ ให้ดําเนินการตามข้อ ๖ (๑) 
 ........ 
 ข้อ ๒๑  ในกรณีที่คณะกรรมการในสภาคณาจารยแ์ละข้าราชการคนใดคนหนึ่ง กระทําการใด
อันนํามาซึ่งความเสื่อมเสียต่อมหาวิทยาลัย คณาจารย์ประจํา และข้าราชการ จํานวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสี่ของ

คณาจารย์ประจําและข้าราชการทั้งหมดอาจเข้าชื่อกัน ร้องขอให้อธิการบดีเรียกประชุมคณาจารย์ประจํา และ

ข้าราชการทั้งมหาวิทยาลัยเพื่อให้ลงมติถอดถอนกรรมการคนนั้นออกจากตําแหน่ง และให้อธิการบดีมีหนังสือ

เรียกประชุมคณาจารย์ประจํา และข้าราชการทั้งมหาวิทยาลัยภายในสิบวันนับแต่วันที่ได้รับคําร้องขอ การ

ประชุมคณาจารย์ประจํา และข้าราชการทั้งมหาวิทยาลัยเพื่อลงมติถอดถอนกรรมการคนนั้นออกจากตําแหน่ง 



 
 

๑๑ 
 

ต้องมีคณาจารย์ประจํา และข้าราชการเข้าประชุมอย่างน้อยกึ่งหนึ่งของคณาจารย์ประจํา และข้าราชการ

ทั้งหมด จึงเป็นองค์ประชุม และให้อธิการบดีเป็นประธานในที่ประชุม 
 ........ 
 ข้อ ๒๕ เพ่ือให้เป็นไปตามคําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๓๗/๒๕๖๐ เรื่อง 
การแก้ไขปัญหาการบริหารงานของสถาบันอุดมศึกษา จึงให้คณะกรรมการการเลือกตั้งดําเนินการเลือกตั้ง
กรรมการประเภทข้าราชการให้ครบจํานวนตามข้อ ๖ (๓) ภายใน ๖๐ วัน นับจากวันประกาศ 
 
 ๕.๓ แบบสํารวจความคิดเห็นเพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
  ประธานขออนุญาตนําระเบียบวาระท่ี ๕.๓ ไปพิจารณาในการประชุมครั้งต่อไป 
 
มติที่ประชุม เห็นชอบ 
 
ระเบียบวาระที่ ๖  เร่ืองอื่น ๆ 

 ๖.๑ ประธานมอบคณะกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการดําเนินการสรุปข้อมูล
การศึกษาดูงานสภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี และมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี 
โดยส่งข้อมูลให้ผู้ช่วยเลขานุการภายในวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๐  
 
มติที่ประชุม รับทราบ 
 
 ๖.๒  ประธานแจ้งกําหนดการประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการ คร้ังที่ ๗/๒๕๖๐        
ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องสภาคณาจารย์และข้าราชการ ชั้น ๕ อาคาร
เฉลิมพระเกียรติ ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ 
 
เลิกประชุม เวลา ๑๖.๔๕ น.  
 

 นางกฤติมา ธณศักดิ์กุล อาจารย์ยศพรธ์  วรรชนะ  
 ผู้จดรายงานการประชมุ ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
 
 

 
 
 



 
 

๑๒ 
 

ตารางเปรียบเทียบระหว่าง 
ร่างข้อบังคบัมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ว่าด้วยสภาคณาจารย์และข้าราชการ พ.ศ. .... กบัข้อบังคับ

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ว่าดว้ยสภาคณาจารย์และข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๕๕ 
 

ข้อบังคบัมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ว่าด้วย 
สภาคณาจารย์และข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๕๕  

และทีแ่กไ้ขเพิม่เติม 

(ร่าง)  
ข้อบังคบัมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ว่าด้วย  

สภาคณาจารย์และข้าราชการ พ.ศ. ..... 

ข้อ ๑ ข้อบังคับนี้เรียกว่า “ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครปฐม ว่าด้วยสภาคณาจารย์และข้าราชการ พ.ศ. 
๒๕๕๕” 
 

ข้อ ๑ ข้อบังคับนี้เรียกว่า “ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครปฐม  ว่ าด้วยสภาคณาจารย์และข้ าราชการ  
พ.ศ. ......” 

ข้อ ๒ ข้อบังคับนี้ ให้ ใช้ บังคับตั้ งแต่ วันถัดจากวัน
ประกาศเป็นต้นไป 
 

ข้อ ๒ ข้อบังคับนี้ ให้ใช้ บังคับตั้ งแต่วันถัดจากวัน
ประกาศเป็นต้นไป 

ข้อ ๓ ใ ห้ยก เลิ กข้ อบั งคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครปฐม  ว่ าด้ วยสภาคณาจารย์และข้าราชการ 
พ.ศ. ๒๕๔๗ 
 บรรดาระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ แนวปฏิบัติ  
หรือคําสั่ งอื่นใดที่ขัดหรือแย้งกับข้อบังคับนี้ ให้ใช้
ข้อบังคับนี้แทน 

ข้อ ๓ ให้ยกเลิ กข้อบั งคับมหา วิทยาลัยราชภัฏ
นครปฐม ว่าด้วยสภาคณาจารย์และข้าราชการ พ.ศ. 
๒๕๕๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๗ 
 บรรดาระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ แนวปฏิบัติ  
หรือคําสั่ งอื่นใดที่ขัดหรือแย้งกับข้อบังคับนี้ ให้ใช้
ข้อบังคับนี้แทน 

ข้อ ๔  ในข้อบังคับนี้ 
 “สภาคณาจารย์และข้าราชการ” หมายถึง  
สภาคณาจารย์และข้าราชการมหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครปฐม 
 “ประธาน” หมายถึง ประธานคณาจารย์และ
ข้าราชการมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
 “กรรมการ” หมายถึง กรรมการสภาคณาจารย์
และข้าราชการมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
 “คณาจารย์ประจํา” หมายถึง ข้าราชการ  
พล เ รื อ น ใ นส ถ าบั น อุ ด ม ศึ กษ า  หรื อ พนั ก ง า น
มหาวิทยาลัยสายวิชาการที่ดํารงตําแหน่งอาจารย์  

ข้อ ๔ ในข้อบังคับนี้       
         “มหาวิทยาลัย” หมายถึง มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครปฐม 
 “สภาคณาจารย์และข้าราชการ” หมายถึง  
สภาคณาจารย์และข้าราชการมหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครปฐม 
 “ประธาน” หมายถึง ประธานสภาคณาจารย์
และข้าราชการมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
 “กรรมการ” หมายถึง กรรมการสภาคณาจารย์
และข้าราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
 



 
 

๑๓ 
 

ข้อบังคบัมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ว่าด้วย 
สภาคณาจารย์และข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๕๕  

และทีแ่กไ้ขเพิม่เติม 

(ร่าง)  
ข้อบังคบัมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ว่าด้วย  

สภาคณาจารย์และข้าราชการ พ.ศ. ..... 

ผู้ ช่ ว ยศ าสต ร าจ า ร ย์  รอ งศ าสตร าจ า รย์  ห รื อ
ศาสตราจารย์ สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
 “ข้าราชการ” หมายถึง ข้าราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษาประเภทวิชาชีพเฉพาะ หรือเชี่ยวชาญ
เฉพาะ สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
 “เจ้าหน้าที่” หมายถึง พนักงานมหาวิทยาลัย
สายสนับสนุนและพนักงานราชการ สังกัดมหาวิทยาลัย
ราชภัฏนครปฐม  
            “คณะ ก ร ร มก า ร เ ลื อ ก ตั้ ง ”  หม า ย ถึ ง  
คณะกรรมการการ เลือกตั้ งสภาคณาจารย์และ
ข้าราชการของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
 “ตําแหน่งประเภทผู้บริหาร” หมายความว่า  
อธิการบดี รองอธิการบดี คณบดี ผู้อํานวยการสถาบัน  
ผู้อํานวยการสํานัก ผู้อํานวยการศูนย์ หัวหน้าส่วน
ราชการหรือหัวหน้าหน่วยงานที่เรียกชื่อย่างอื่นที่มีฐานะ
เทียบเท่าคณะ ผู้ช่วยอธิการบดี ผู้อํานวยการกอง หรือ
หัวหน้าหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่า
กอง รองคณบดี รองผู้อํานวยการสถาบัน รองผู้อํานวยการ
สํานัก รองผู้อํานวยการศูนย์ รองหัวหน้าส่วนราชการ
หรือรองหัวหน้าหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะ
เทียบเท่าคณะ และตําแหน่งอื่นตามที่ ก.พ.อ. กําหนด 

“คณาจารย์ประจํา” หมายถึง ข้าราชการ  
พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พนักงานราชการ และ
พนักงานมหาวิทยาลัยท่ีปฏิบัติงานในสายวิชาการ  
โดยดํารงตํ าแหน่ งอาจารย์  ผู้ ช่ วยศาสตราจารย์  
รอ งศ าสตร าจ า รย์  หรื อ ศ าสต ร าจ า รย์  สั ง กั ด
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
 “ข้าราชการ” หมายถึง ข้าราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษา ลูกจ้างประจํา พนักงานราชการ และ
พนักงานมหาวิทยาลัยที่ปฏิบัติงานในสายสนับสนุน 
สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
 “คณะกรรมการการเลือกตั้ ง” หมายถึ ง  
คณะกรรมการการ เลือกตั้ งสภาคณาจารย์และ
ข้าราชการของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
 “ตํ าแหน่ งประ เภทผู้ บ ริหาร” หมายถึ ง  
อธิการบดี รองอธิการบดี คณบดี ผู้อํานวยการสถาบัน  
ผู้อํานวยการสํานัก ผู้อํานวยการศูนย์ หัวหน้าส่วน
ราชการหรือหัวหน้าหน่วยงานที่เรียกชื่อย่างอื่นที่มีฐานะ
เทียบเท่าคณะ ผู้ช่วยอธิการบดี ผู้อํานวยการกอง หรือ
หัวหน้าหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นท่ีมีฐานะเทียบเท่า
กอง รองคณบดี รองผู้อํานวยการสถาบัน รองผู้อํานวยการ
สํานัก รองผู้อํานวยการศูนย์ รองหัวหน้าส่วนราชการ
หรือรองหัวหน้าหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะ
เทียบเท่าคณะ และตําแหน่งอื่นตามที่ ก.พ.อ. กําหนด 

ข้อ ๕ ให้อธิการบดีเป็นผู้รักษาการตามข้อบังคับนี้ 
และมีอํานาจออกประกาศ หรือคําสั่งเพื่อประโยชน์  
ในการปฏิบัติการตามข้อบังคับนี้ 
 

ข้อ ๕ ให้อธิการบดีเป็นผู้ รักษาการตามข้อบังคับนี้ 
และมีอํานาจออกประกาศ หรือคําสั่งเพ่ือประโยชน์  
ในการปฏิบัติตามข้อบังคับนี้ 
 



 
 

๑๔ 
 

ข้อบังคบัมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ว่าด้วย 
สภาคณาจารย์และข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๕๕  

และทีแ่กไ้ขเพิม่เติม 

(ร่าง)  
ข้อบังคบัมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ว่าด้วย  

สภาคณาจารย์และข้าราชการ พ.ศ. ..... 

 ในกรณีที่มี ปัญหาเกี่ ยวกับการปฏิ บัติตาม
ข้อบังคับนี้ ให้อธิการบดีมีอํานาจตีความและวินิจฉัย  
ชี้ขาด 

ในกรณีที่มี ปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตาม
ข้อบังคับนี้ ให้อธิการบดีมีอํานาจตีความและวินิจฉัย  
ชี้ขาด 

ข้อ ๖  สภาคณาจารย์และข้าราชการ ประกอบด้วย 
 (๑) ประธาน มาจากการคัดเลือกของกรรมการ
สภาคณาจารย์และข้าราชการ ตาม (๒) และ (๓) 
 (๒) กรรมการประเภทคณาจารย์ประจํา ซึ่งมา
จากการเลือกตั้งโดยคณาจารย์ประจํา จํานวน ๑๒ คน 
 (๓) กรรมการประเภทข้าราชการ ซึ่งมาจาก
การเลือกตั้งโดยข้าราชการและเจ้าหน้าที่ จํานวน ๓ คน 
 ในกรณีที่มีผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นกรรมการตาม 
(๒) หรือ (๓) มีจํานวนน้อยกว่าหรือเท่ากับจํานวน
กรรมการตาม (๒) หรือ (๓) แล้วแต่กรณี ให้สภา
คณาจารย์และข้าราชการตามวรรคหนึ่งประกอบด้วย
กรรมการเท่ากับจํานวนที่มีผู้สมัครโดยไม่ต้องมีการ
เลือกตั้ง 
 ให้ สภาคณาจารย์ และข้ า ร าชการ เลื อก
กรรมการคนหนึ่ ง เสนออธิการบดีแต่งตั้ ง เป็นรอง
ประธาน และให้ประธานเลือกกรรมการอีกคนหนึ่งเป็น
เลขานุการเสนออธิการบดีเพื่อประกาศแต่งตั้ง 
 ประธานจะแต่งตั้งผู้ช่วยเลขานุการคนหนึ่งและ  
ผู้ปฏิบัติหน้าที่ในการประชุมจํานวนไม่เกินสองคนก็ได้ 
 
 

ข้อ ๖  สภาคณาจารย์และข้าราชการ ประกอบด้วย 
 (๑) ประธาน มาจากการคัดเลือกของกรรมการ
สภาคณาจารย์และข้าราชการ ตาม (๒) และ (๓) 
 (๒) กรรมการประเภทคณาจารย์ประจํา จํานวน 
๑๓ คน โดยให้เป็นตัวแทนคณาจารย์จากคณะต่าง ๆ 
คณะละ ๑ คน และตัวแทนคณาจารย์จํานวนท่ีเหลือให้
ได้มาโดยการเลือกตั้งทั่วไปจากคณาจารย์ประจํา 
 (๓) กรรมการประเภทข้าราชการ ซึ่งมาจาก
การเลือกตั้งโดยข้าราชการ จํานวน ๔ คน 
 ในกรณีที่มีผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นกรรมการตาม 
(๒) หรือ (๓) มีจํานวนน้อยกว่าหรือเท่ากับจํานวน
กรรมการตาม (๒) หรือ (๓) แล้วแต่กรณี ให้สภา
คณาจารย์และข้าราชการตามวรรคหนึ่งประกอบด้วย
กรรมการเท่ากับจํานวนที่มีผู้สมัครโดยไม่ต้องมีการ
เลือกตั้ง ทั้งน้ี สภาคณาจารย์และข้าราชการต้องมี
จํานวนกรรมการตาม (๒) และ (๓) รวมกันไม่น้อยกว่า
ก่ึงหนึ่ง 
 ให้ประธานคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรียก
กรรมการตาม (๒) และ (๓) ประชุมเพื่อเลือกกรรมการคน
ใดคนหนึ่งเป็นประธาน และเลือกกรรมการคนใดคนหนึ่ง
เป็นรองประธาน จํานวน ๑ คน โดยให้ประธานเลือก
กรรมการอีกคนหนึ่งเป็นเลขานุการ เสนออธิการบดีเพื่อ
ประกาศแต่งตั้งสภาคณาจารย์และข้าราชการ 
 ประธานจะแต่งตั้งผู้ช่วยเลขานุการสองคนและ
ผู้ปฏิบัติหน้าที่ในการประชุมจํานวนไม่เกินสองคนก็ได้



 
 

๑๕ 
 

ข้อบังคบัมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ว่าด้วย 
สภาคณาจารย์และข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๕๕  

และทีแ่กไ้ขเพิม่เติม 

(ร่าง)  
ข้อบังคบัมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ว่าด้วย  

สภาคณาจารย์และข้าราชการ พ.ศ. ..... 

ข้อ ๗ ผู้ดํารงตําแหน่งประธาน ต้องมี คุณสมบัติ 
ดังต่อไปนี้  
 (๑) เป็นคณาจารย์ประจําหรือข้าราชการใน
สังกัดมหาวิทยาลัย 
 
 (๒) ได้ทําการสอนหรือมีประสบการณ์ทางการ
บ ริ ห า ร ห รื อ ป ฏิ บั ติ ง า น ใ น ม ห า วิ ท ย า ลั ย ห รื อ
สถาบันอุดมศึกษาอื่นที่สภามหาวิทยาลัยรับรองมาแล้ว
ไม่น้อยกว่าห้าปี เว้นแต่ ไม่มีกรรมการที่มีคุณสมบัติ
ดังกล่าว 
 (๓ ) ต้องไม่ เป็นผู้ ดํ ารงตํ าแหน่ งประ เภท
ผู้บริหารในมหาวิทยาลัย  
 (๔) ต้องไม่อยู่ในระหว่างถูกดําเนินการทางวินัย

ข้อ ๗ ผู้ดํารงตําแหน่งประธาน  ต้องมี คุณสมบัติ 
ดังต่อไปนี้ 
 (๑ ) เป็นคณาจารย์ประจําหรือข้าราชการ  
ในสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
 (๒) ได้ทําการสอนหรือมีประสบการณ์ทางการ
บริหารหรือปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
มาแล้วไม่น้อยกว่าห้าปี 
 (๓ )  ต้องไม่ เป็นผู้ ดํ ารงตํ าแหน่งประเภท
ผู้บริหารในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
 (๔) ต้องไม่อยู่ระหว่างถูกมหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครปฐมมีคําสั่งให้ตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัย 
 (๕) ต้องไม่อยู่ในระหว่างลาศึกษาต่อแบบเต็ม
เวลา 

ข้อ ๘  ผู้ดํารงตําแหน่งกรรมการ ต้องมีคุณสมบัติ 
ดังต่อไปนี้  
 (๑) เป็นคณาจารย์ประจําหรือข้าราชการใน
สังกัดมหาวิทยาลัย 
 (๒) ได้ทําการสอนหรือปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย
หรือสถาบันอุดมศึกษาอื่นที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง
มาแล้วไม่น้อยกว่าสามปี  
 (๓) ต้องไม่เป็นผู้ดํารงตําแหน่งประเภทผู้บริหาร
ในมหาวิทยาลัย  
 (๔) ต้องไม่อยู่ในระหว่างถูกดําเนินการทางวินัย 

 

ข้อ ๘ ผู้ดํารงตําแหน่งกรรมการ ต้องมีคุณสมบัติ 
ดังต่อไปนี้ 
 (๑ ) เป็นคณาจารย์ประจําหรือข้าราชการ  
ในสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
 (๒) ได้ทําการสอนหรือปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย
ราชภัฏนครปฐมมาแล้วไม่น้อยกว่าสามปี 
 (๓) ต้องไม่เป็นผู้ดํารงตําแหน่งประเภทผู้บริหาร
ในมหาวิทยาลัย 
 (๔) ต้องไม่อยู่ระหว่างถูกมหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครปฐมมีคําสั่งให้ตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัย 
 (๕) ต้องไม่อยู่ในระหว่างลาศึกษาต่อแบบเต็ม
เวลา 

ข้อ ๙ ให้อธิการบดีแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นคณะหนึ่ง 
เรียกว่า “คณะกรรมการเลือกตั้งสภาคณาจารย์และ

ข้อ ๙ ให้อธิการบดีแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นคณะหนึ่ง 
เรียกว่า “คณะกรรมการการเลือกตั้งสภาคณาจารย์และ



 
 

๑๖ 
 

ข้อบังคบัมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ว่าด้วย 
สภาคณาจารย์และข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๕๕  

และทีแ่กไ้ขเพิม่เติม 

(ร่าง)  
ข้อบังคบัมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ว่าด้วย  

สภาคณาจารย์และข้าราชการ พ.ศ. ..... 

ข้าราชการ” จํานวนไม่น้อยกว่าห้าคน โดยมีรอง
อธิการบดีท่ีอธิการบดีมอบหมาย เป็นประธานกรรมการ 

ข้าราชการ” จํานวนไม่น้อยกว่าห้าคน โดยมีรอง
อธิการบดีที่อธิการบดีมอบหมาย เป็นประธานกรรมการ 

ข้อ ๑๐ คณะกรรมการเลือกตั้ง มีอํานาจและหน้าที่ 
ดังต่อไปนี้ 
 (๑) ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิลงคะแนนเสียงและ
ผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง กําหนดวัน เวลา และสถานที่ 
สําหรับการรับสมัคร การเลือก และการนับคะแนน 
 (๒) กําหนดแบบฟอร์มการสมัครและบัตรเลือก 
 (๓) ตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัครรับเลือก 
 (๔) กํากับดูแล ดําเนินการ และวินิจฉัยชี้ขาดที่
เกิดจากการเลือก 
 (๕) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อดําเนินการ
ต่าง ๆ ตามที่จําเป็น 
 (๖) ปฏิบัติการอื่นใดเพ่ือให้การเลือกเป็นไป
ด้วยความเรียบร้อย 

ข้อ ๑๐ คณะกรรมการการเลือกตั้ง มีอํานาจและหน้าที่ 
ดังต่อไปนี้ 
 (๑) ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิลงคะแนนเสียงและ
ผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง กําหนดวัน เวลา และสถานที่ 
สําหรับการรับสมัคร การเลือก และการนับคะแนน 
 (๒) กําหนดแบบฟอร์มการสมัครและบัตรเลือก 
 (๓) ตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัครรับเลือก 
 (๔) กํากับดูแล ดําเนินการ และวินิจฉัยชี้ขาดที่
เกิดจากการเลือก 
 (๕) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อดําเนินการ
ต่าง ๆ ตามที่จําเป็น 
 (๖) ปฏิบัติการอื่นใดเพื่อให้การเลือกตั้งเป็นไป
ด้วยความเรียบร้อย 

ข้อ ๑๑ การเลือกตั้งสภาคณาจารย์และข้าราชการ  
ให้ดําเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้ 
 (๑ )  การรับสมัครเลือกตั้ ง  การตรวจสอบ
คุณสมบัติ การอํานวยการเลือกตั้ง รายชื่อผู้มีสิทธิออก
เสียง การออกเสียงเลือกตั้ง และการตรวจนับคะแนน  
ให้คณะกรรมการเลือกตั้งเป็นผู้กําหนดและประกาศ
ภายในสิบห้าวัน นับแต่วันท่ีได้รับการแต่งตั้ งเป็น
คณะกรรมการเลือกตั้ง 
 (๒) ผู้มีสิทธิออกเสียงเลือกตั้งตามข้อบังคับนี้
ได้แก่ คณาจารย์ประจํา ข้าราชการ ที่มิใช่ผู้ดํารงตําแหน่ง
ประเภทผู้บริหาร กรณีคณาจารย์ประจํา ข้าราชการ  
ได้รับคําสั่งให้ไปราชการ ให้คณะกรรมการเลือกตั้ง

ข้อ ๑๑ การเลือกตั้งสภาคณาจารย์และข้าราชการ  
ให้ดําเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปน้ี 
 (๑ ) การรับสมัครเลือกตั้ ง  การตรวจสอบ
คุณสมบัติ การอํานวยการเลือกตั้ง รายชื่อผู้มีสิทธิออก
เสียง การออกเสียงเลือกตั้ง และการตรวจนับคะแนน  
ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งเป็นผู้กําหนดและประกาศ
ภายในสิบห้าวัน นับแต่วันที่ ได้ รับการแต่งตั้ ง เป็น
คณะกรรมการการเลือกตั้ง 
 (๒) ผู้มีสิทธิออกเสียงเลือกตั้งตามข้อบังคับนี้
ได้แก่ คณาจารย์ประจํา ข้าราชการ ที่มิ ใช่ผู้ดํารง
ตําแหน่งประเภทผู้บริหาร กรณีคณาจารย์ประจํา 
ข้าราชการ ได้รับคําสั่งให้ไปราชการ ให้คณะกรรมการ



 
 

๑๗ 
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ดําเนินการให้ใช้สิทธิเลือกตั้งก่อน 
 (๓) การออกเสียงเลือกตั้งให้ใช้วิธีการเลือกตั้ง
โดยตรงและลับ 
 (๔) การนับคะแนนให้กระทําโดยเปิดเผยและ
ทันทีเมื่อสิ้นสุดการลงคะแนน โดยนําบัตรเลือกตั้งมานับ
รวมกันที่หน่วยกลางตามที่คณะกรรมการเลือกตั้ง
กําหนด 
 (๕) การเลือก ประธาน กรรมการ ตามข้อ ๖ 
(๑) (๒) (๓) ให้มีขึ้นในวันเดียวกัน 
 (๖) ผู้สมัครทั้งประเภทคณาจารย์ประจําและ
ประเภทข้าราชการที่คะแนนไม่ถึงการเป็นกรรมการ
ประเภทนั้น ให้คณะกรรมการเลือกตั้งจัดทําเป็นบัญชี
รายชื่อโดยแยกประเภทและเรียงตามลําดับคะแนนไว้
เป็นระยะเวลาไม่เกินสามปี 

การเลือกตั้งดําเนินการให้ใช้สิทธิเลือกตั้งก่อน 
 (๓) การออกเสียงเลือกตั้งให้ใช้วิธีการเลือกตั้ง
โดยตรงและลับ 
         (๔) การนับคะแนนให้กระทําโดยเปิดเผยและ
ทันทีเมื่อสิ้นสุดการลงคะแนน โดยนําบัตรเลือกตั้งมานับ
รวมกันที่หน่วยกลางตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้ง
กําหนด โดยเรียงลําดับคะแนนของผู้สมัครรับเลือกตั้ง
จากมากไปน้อย 
 (๕) ให้ผู้ที่ได้รับคะแนนสูงสุดเรียงตามลําดับ
จากผู้ท่ีได้รับเลือกตามจํานวนกรรมการที่กําหนด เป็น
สภาคณาจารย์และข้าราชการ ส่วนผู้สมัครที่เหลือให้
คณะกรรมการการเลือกตั้งจัดทําบัญชีรายชื่อสํารอง 
แยกประเภท โดยมีวาระเท่ากับระยะเวลาที่เหลืออยู่
ของกรรมการชุดนั้น 
 (๖ ) การเลือกประธาน รองประธาน และ
เลขานุการ ให้มีขึ้นในวันเดียวกัน 

ข้อ ๑๒ ให้อธิการบดีประกาศผลการเลือกตั้งประธาน  
กรรมการ ตามข้อ ๖ (๒) และ (๓) โดยเร็ว 
 ให้ประธานกรรมการคณะกรรมการเลือกตั้ง
ตามข้อ ๙ จัดให้มีการประชุมกรรมการตามข้อ ๖ (๒) 
และ (๓) โดยเร็ว เพื่อเลือกตั้งประธานตามข้อ ๖ (๑) 
รองประธาน และประธานเลือกเลขานุการ 
 เมื่อมีประธาน รองประธาน กรรมการ และ
เ ล ข านุ ก า ร  ค รบต ามที่ กํ า หนด ใ นข้ อ  ๖  แล้ ว  
ใ ห้ อ ธิ ก า ร บดี ป ร ะ ก า ศ ร า ย ชื่ อ คณะก ร ร ม ก า ร  
สภาคณาจารย์และข้าราชการโดยเร็วและนําเสนอต่อ
สภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ 

ข้อ ๑๒ ให้อธิการบดีประกาศผลการเลือกตั้งกรรมการ 
ตามข้อ ๖ (๒) และ (๓) ภายใน ๑๕ วัน 
 เมื่อมีประธาน รองประธาน กรรมการ และ
เ ล ข านุ ก า ร  ค รบต าม ท่ี กํ า หนด ใ นข้ อ  ๖  แล้ ว  
ให้อธิการบดีประกาศแต่งตั้ งสภาคณาจารย์และ
ข้าราชการโดยเร็วและนําเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย 
เพื่อทราบ 
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ข้อ ๑๓  ประธานและกรรมการตามข้อบังคับนี้ มีผลโดย
สมบูรณ์นับแต่วันที่กรรมการชุดเดิมครบวาระหรือวัน
ประกาศรายชื่อคณะกรรมการสภาคณาจารย์และ
ข้าราชการตามข้อ ๑๒ วรรคสาม แล้วแต่กรณี 

ข้อ ๑๓ ประธานและกรรมการตามข้อบังคับนี้ มีผลโดย
สมบูรณ์นับแต่วันที่กรรมการชุดเดิมครบวาระหรือ  
วันที่อธิการบดีประกาศแต่งตั้งสภาคณาจารย์และ
ข้าราชการตามข้อ ๑๒ วรรคสอง แล้วแต่กรณี 

ข้อ ๑๔ ประธานและกรรมการสภาคณาจารย์และ
ข้าราชการมีวาระดํารงตําแหน่งคราวละสามปี และอาจ
ได้รับเลือกตั้งอีกได้ แต่จะดํารงตําแหน่งเกินสองวาระ
ติดต่อกันมิได้ 
 นอกจากการพ้นตําแหน่งตามวาระในวรรคหนึ่ง
แล้ว ประธานและกรรมการพ้นจากตําแหน่งเมื่อ 
 (๑) ตาย 
 (๒) ลาออก 
 (๓) ถูกจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุก 
 (๔) เป็นบุคคลล้มละลาย 
 (๕) เป็นคนไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้
ความสามารถ 
 (๖) พ้นจากการเป็นคณาจารย์ประจําหรือ
ข้าราชการในสังกัดมหาวิทยาลัย 
 (๗) สภาคณาจารย์และข้าราชการโดยคะแนน
เสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจํานวนกรรมการเท่าที่มี
อยู่ มีมติให้ออก เพราะมีความประพฤติเสื่อมเสีย 
บกพร่องต่อหน้าท่ีหรือหย่อนความสามารถ 
 (๘) ขาดการประชุมติดต่อกันสามครั้งโดยไม่มี
เหตุอันควร หรือไม่ได้แจ้งต่อประธานเป็น ลายลักษณ์
อักษร 
 (๙) ได้รับแต่งตั้งเป็นผู้ดํารงตําแหน่งประเภท
บริหารมหาวิทยาลัย 

ข้อ ๑๔ ประธานและกรรมการสภาคณาจารย์และ
ข้าราชการมีวาระดํารงตําแหน่งคราวละสามปี และอาจ
ได้รับเลือกตั้งอีกได้ แต่จะดํารงตําแหน่งเกินสองวาระ
ติดต่อกันมิได้ 
 นอกจากการพ้นตําแหน่งตามวาระในวรรคหนึ่ง
แล้ว ประธานและกรรมการพ้นจากตําแหน่งเมื่อ 
 (๑) ตาย 
 (๒) ลาออก 
 (๓) ถูกลงโทษทางวินัยอย่างร้ายแรง 
 (๔) เป็นบุคคลล้มละลาย 
 (๕) เป็นคนไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้
ความสามารถ 
 (๖) พ้นจากการเป็นคณาจารย์ประจําหรือ
ข้าราชการในสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
 (๗) สภาคณาจารย์และข้าราชการโดยคะแนน
เสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจํานวนกรรมการเท่าที่มี
อยู่ มีมติให้ออก เพราะมีความประพฤติเสื่อมเสีย 
บกพร่องต่อหน้าที่หรือหย่อนความสามารถ 
 (๘) ขาดการประชุมติดต่อกันสามครั้งโดย  
ไม่แจ้งให้ประธานทราบเป็นลายลักษณ์อักษร 
 (๙) ได้รับแต่งตั้งเป็นผู้ดํารงตําแหน่งประเภท
ผู้บริหาร 
          (๑๐) ถูกถอดถอนจากการเป็นกรรมการตามข้อ ๒๑ 
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 (๑๑) ขาดคุณสมบัติของการเป็นประธาน หรือ
กรรมการ          

ข้อ ๑๕  ในกรณีที่ประธานหรือกรรมการพ้นจาก
ตําแหน่งก่อนครบวาระ ให้อธิการบดีประกาศให้ผู้ที่
ได้รับเลือกในประเภทเดียวกันกับผู้ที่พ้นจากตําแหน่ง
จากบัญชีรายชื่อตามข้อ ๑๑ (๖) ในลําดับถัดไปเข้าดํารง
ตําแหน่งแทน หากไม่มีผู้รับเลือกในลําดับถัดไป ให้
ดําเนินการเลือกตั้งซ่อมภายในสามสิบวันนับแต่วันที่
ประธานหรือกรรมการผู้นั้นพ้นจากตําแหน่ง เว้นแต่
วาระการดํารงตําแหน่งของประธานหรือกรรมการจะ
เหลืออยู่น้อยกว่าเก้าสิบวัน 
 ให้ผู้เข้าดํารงตําแหน่งประธานหรือกรรมการ
ตามวรรคหนึ่งอยู่ในตําแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของ
ผู้ซึ่งตนแทน 
 ในกรณีที่ประธานหรือกรรมการพ้นจาก
ตํ าแหน่ งก่ อนครบวาระ  ใ ห้สภาคณาจารย์และ
ข้าราชการ ซึ่งประกอบด้วยกรรมการเท่าที่มีอยู่ปฏิบัติ
หน้าที่ต่อไปได้ 

ข้อ  ๑๕ ในกรณีที่ประธานหรือกรรมการพ้นจาก
ตําแหน่งก่อนครบวาระ ให้อธิการบดีประกาศให้ผู้ที่
ได้รับเลือกในประเภทเดียวกันกับผู้ที่พ้นจากตําแหน่ง
จากบัญชีรายชื่อสํารองตามข้อ ๑๑ (๖) ในลําดับถัดไป  
เข้าดํารงตําแหน่งแทน หากไม่มีให้ดําเนินการเลือกตั้ง
ซ่อมภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ประธานหรือกรรมการ  
ผู้นั้นพ้นจากตําแหน่ง เว้นแต่วาระการดํารงตําแหน่งของ
ประธานหรือกรรมการจะเหลืออยู่น้อยกว่าเก้าสิบวัน 
 ให้ผู้เข้าดํารงตําแหน่งประธานหรือกรรมการ
ตามวรรคหนึ่งอยู่ในตําแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของ
ผู้ซึ่งตนแทน 
         ในกรณีท่ีกรรมการพ้นจากตําแหน่งก่อนครบวาระ 
ให้สภาคณาจารย์และข้าราชการซึ่งประกอบด้วยกรรมการ
เท่าที่มีอยู่ปฏิบัติหน้าที่ต่อไปได้ 
 ในกรณีที่ประธานพ้นจากตําแหน่งก่อนครบ
วาระ ให้ดําเนินการตามข้อ ๖ (๑)  

ข้อ ๑๖  ในกรณีที่ ประธานและกรรมการพ้นจาก
ตําแหน่งตามวาระ ให้มหาวิทยาลัยดําเนินการเลือกตั้ง
ให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวันก่อนครบวาระ 
 

ข้อ ๑๖ ในกรณีที่ ประธานและกรรมการพ้นจาก
ตําแหน่งตามวาระ ให้มหาวิทยาลัยดําเนินการเลือกตั้ง
ให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวันก่อนครบวาระ 
 ในกรณีมหาวิทยาลัยดําเนินการเลือกตั้งยังไม่
แล้วเสร็จภายในระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง ให้ประธาน
และกรรมการซึ่งพ้นจากตําแหน่งปฏิบัติหน้าที่ต่อไป
จนกว่าจะได้มีประธานและกรรมการใหม ่ 

ข้อ ๑๗ ให้สภาคณาจารย์และข้าราชการมีหน้าที่  
ตามมาตรา ๒๔ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย  

ข้อ ๑๗ ให้สภาคณาจารย์และข้าราชการมีหน้าที่  
ตามมาตรา ๒๔ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย  



 
 

๒๐ 
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ราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ ราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗
ข้อ ๑๘  ให้ประธานเรียกประชุมกรรมการเดือนละหนึ่ง
คร้ังหรือตามท่ีประธานเห็นสมควร 
 เมื่อกรรมการจํานวนไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของ
กรรมการทั้งหมดร้องขอให้มีการประชุมเพื่อกิจการ
อย่างหน่ึงอย่ างใด  ให้ประธานเรียกประชุมสภา
คณาจารย์และข้าราชการภายในสิบวันนับแต่วันที่ได้
รับคําร้องขอ และองค์ประชุมมีจํานวนไม่น้อยกว่าก่ึง
หนึ่งของกรรมการทั้งหมด 

ข้อ ๑๘ ให้ประธานเรียกประชุมกรรมการเดือนละหนึ่ง
คร้ังหรือตามที่ประธานเห็นสมควร 
 เมื่อกรรมการจํานวนไม่น้อยกว่าก่ึงหนึ่งของ
กรรมการทั้งหมดร้องขอให้มีการประชุมเพ่ือกิจการ
อย่างหนึ่ งอย่ างใด  ให้ประธานเรียกประชุมสภา
คณาจารย์และข้าราชการ ภายในสิบวันนับแต่วันที่  
ได้รับคําร้องขอ และองค์ประชุมต้องมีจํานวนไม่น้อย
กว่าก่ึงหนึ่งของกรรมการทั้งหมด 

ข้อ ๑๙  สภาคณาจ า รย์ แ ล ะข้ า ร า ช ก า ร อ าจตั้ ง
คณะอนุกรรมการขึ้นตามความเหมาะสมและจําเป็น  
เพื่ อพิจารณาหรือดํ า เนินการเรื่ อ งต่ าง  ๆ  ตามท่ี  
สภาคณาจารย์และข้าราชการมอบหมาย 

ข้อ ๑๙ สภาคณาจ า รย์ แ ล ะข้ า ร า ช ก า ร อ าจตั้ ง
คณะอนุกรรมการขึ้นตามความเหมาะสมและจําเป็น  
เ พ่ือพิจารณาหรือดํ า เนินการเรื่ องต่ าง  ๆ  ตามที่  
สภาคณาจารย์และข้าราชการมอบหมาย 

ข้อ ๒๐ เมื่อมีปัญหาสําคัญท่ีจําเป็นต้องเรียกประชุม
คณ า จ า ร ย์ ป ร ะ จํ า  ข้ า ร า ช ก า ร แ ล ะ จ้ า ห น้ า ที่  
เพ่ือปรึกษาหารือหรือขอมติ  สภาคณาจารย์และ
ข้าราชการอาจมีมติให้เรียกประชุมคณาจารย์ประจํา
ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ได้ ในกรณีเช่นนี้ให้ประธาน
เรียกประชุมภายในสิบวันนับแต่วันที่สภาคณาจารย์และ
ข้าราชการมีมติเช่นว่านั้น 
 คณาจารย์ประจํา ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ 
จํานวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสี่ของคณาจารย์ประจํา 
ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ อาจเข้าชื่อเพื่อร้องขอให้
ประธานเรียกประชุมคณาจารย์ประจํา ข้าราชการและ
เจเหน้าที่ ได้ ในกรณีเช่นนี้ ให้ประธานเรียกประชุม
ภายในสิบวันนับแต่วันที่ได้รับคําร้องขอ ถ้าประธานไม่
เรียกประชุมภายในกําหนดเวลาดังกล่าว ให้ผู้ยื่นคําร้อง

ข้อ ๒๐ เมื่อมีปัญหาสําคัญที่จําเป็นต้องเรียกประชุม
คณาจารย์ประจํา และข้าราชการ เพื่อปรึกษาหารือหรือ  
ขอมติ สภาคณาจารย์และข้าราชการอาจมีมติให้เรียก
ประชุมคณาจารย์ประจํา และข้าราชการได้ ในกรณี
เช่นนี้ให้ประธานเรียกประชุมภายในสิบวันนับแต่วันที่
สภาคณาจารย์และข้าราชการมีมติเช่นว่านั้น 
 คณาจารย์ประจํา และข้าราชการ จํานวนไม่
น้อยกว่าหนึ่งในสี่ของคณาจารย์ประจํา และข้าราชการ  
อาจเข้าชื่อเพื่อร้องขอให้ประธานเรียกประชุมคณาจารย์
ประจํา และข้าราชการในปัญหาสําคัญได้ ในกรณีเช่นนี้
ให้ประธานเรียกประชุมภายในสิบวันนับแต่วันที่ได้รับ  
คํ า ร้ อ งขอ  ถ้ าป ระธ าน ไม่ เ รี ย กประชุ มภาย ใน
กําหนดเวลาดังกล่าว ให้ผู้ย่ืนคําร้องเรียกประชุมเองได้ 
 การประชุมตามความในสองวรรคก่อน ต้องส่ง
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เรียกประชุมเองได้ 
 การประชุมตามความในสองวรรคก่อน ต้องส่ง
วาระการประชุมให้คณาจารย์ประจํา ข้าราชการ และ
เจ้าหน้าที่ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่าเจ็ดวัน เว้นแต่เป็น
กรณีเร่งด่วนให้ส่งวาระการประชุมภายในระยะเวลาอัน
สมควรก่อนมีการประชุม และจะต้องมีคณาจารย์ประจํา
ข้าราชการและเจ้าหน้าท่ีเข้าประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง
ของคณาจารย์ประจํา ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ทั้งหมด 
จึงจะเป็นองค์ประชุม 
 การลงมติของที่ประชุมคณาจารย์ประจํา 
ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ท้ังมหาวิทยาลัย ให้ถือเสียง
ข้างมากของผู้เข้าประชุม ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากันให้
ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพ่ิมอีกหน่ึงเสียงเป็นเสียงชี้
ขาด การออกเสียงชี้ขาดต้องให้เหตุผลประกอบด้วย 
 การประชุมคณาจารย์ประจํา ข้าราชการและ
เจ้าหน้าที่ทั้งมหาวิทยาลัย ในกรณีประธานไม่อยู่ในที่ประชมุ 
ให้ประธานมอบหมายให้รองประธานหรือกรรมการคนใด
คนหนึ่งทําหน้าที่ประธานที่ประชุม 

วาระการประชุมให้คณาจารย์ประจํา และข้าราชการ
ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่าเจ็ดวัน เว้นแต่เป็นกรณี
เร่งด่วนให้ส่งวาระการประชุมภายในระยะเวลาอัน
สมควรก่อนมีการประชุม และจะต้องมีคณาจารย์ประจํา
และข้าราชการเข้าประชุมไม่น้อยกว่าก่ึงหนึ่งของ
คณาจารย์ประจํา และข้าราชการทั้งหมด จึงจะเป็นองค์
ประชุม 
 การลงมติของที่ประชุมคณาจารย์ประจํา และ
ข้าราชการทั้งมหาวิทยาลัย ให้ถือเสียงข้างมากของผู้เข้า
ประชุม ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออก
เสียงเพิ่มอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด การออกเสียงชี้ขาด
ต้องให้เหตุผลประกอบด้วย 
 การประชุมคณาจารย์ประจํา และข้าราชการ  

ทั้ งมหาวิทยาลัย ในกรณีประธานไม่อยู่ ในท่ีประชุม 

ให้ประธานมอบหมายให้รองประธานหรือกรรมการคนใด

คนหนึ่งทําหน้าที่ประธานที่ประชุม 

ข้อ ๒๑ ในกรณีที่ สภาคณาจารย์และข้ าราชการ  
ก ร ะทํ า ก า ร ใ ด อั นนํ า ม า ซึ่ ง ค ว า ม เ สื่ อ ม เ สี ย ต่ อ
มหาวิทยาลัย คณาจารย์ประจํา ข้าราชการและเจ้าหน้าที่
จํานวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสี่ของคณาจารย์ประจํา
ข้าราชการและเจ้าหน้าท่ีทั้งหมดอาจเข้าชื่อกัน ร้องขอให้
อธิการบดีเรียกประชุมคณาจารย์ประจํา ข้าราชการและ
เจ้าหน้าที่ทั้งมหาวิทยาลัยเพื่อให้ลงมติยุบสภาคณาจารย์
และข้าราชการ และให้อธิการบดีมีหนังสือเรียกประชุม
คณ า จ า ร ย์ ป ร ะ จํ า  ข้ า ร าชการและ เจ้ าหน้ าที่  

ข้อ ๒๑ ในกรณีที่คณะกรรมการในสภาคณาจารย์และ
ข้าราชการคนใดคนหนึ่ง กระทําการใดอันนํามาซึ่งความ
เสื่อมเสียต่อมหาวิทยาลัย คณาจารย์ประจํา และ
ข้าราชการ จํานวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสี่ของคณาจารย์
ประจําและข้าราชการทั้งหมดอาจเข้าชื่อกัน ร้องขอให้
อธิการบดีเรียกประชุมคณาจารย์ประจํา และข้าราชการ
ทั้งมหาวิทยาลัยเพื่อให้ลงมติถอดถอนกรรมการคนนั้น
ออกจากตําแหน่ง และให้อธิการบดีมีหนังสือเรียก
ปร ะชุ ม คณาจ า ร ย์ ป ร ะ จํ า  และข้ า ร า ชก า รทั้ ง
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ทั้งมหาวิทยาลัยภายในสิบวันนับแต่วันท่ีได้รับคําร้องขอ  
การประชุมคณาจารย์ประจํา ข้าราชการและเจ้าหน้าที่  
ทั้ งมหาวิทยาลัยเพื่อลงมติ ยุบสภาคณาจารย์และ
ข้าราชการต้องมีคณาจารย์ประจํา ข้าราชการและ
เจ้าหน้าที่เข้าประชุมอย่างน้อยกึ่งหนึ่งของคณาจารย์
ประจํา ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ท้ังหมด จึงเป็นองค์
ประชุม และให้อธิการบดีเป็นประธานในที่ประชุม 
 การออกเสียงลงคะแนนเพื่อยุบสภาคณาจารย์
และข้าราชการ ให้ใช้วิธีลงคะแนนลับและต้องได้รับ
คะแนนเสียงเห็นชอบไม่น้อยกว่าสามในสี่ของผู้เข้า
ประชุม 

มหาวิทยาลัยภายในสิบวันนับแต่วันท่ีได้รับคําร้องขอ 
การประชุมคณาจารย์ประจํา  และข้าราชการทั้ ง
มหาวิทยาลัยเพื่อลงมติถอดถอนกรรมการคนนั้นออก
จากตําแหน่ง ต้องมีคณาจารย์ประจํา และข้าราชการเข้า
ประชุมอย่างน้อยกึ่งหนึ่งของคณาจารย์ประจํา และ
ข้าราชการทั้งหมด จึงเป็นองค์ประชุม และให้อธิการบดี
เป็นประธานในที่ประชุม 
        การออกเสียงลงคะแนนเพื่อถอดถอนกรรมการ
คนใดออกจากตําแหน่ง ให้ใช้วิธีลงคะแนนลับและต้อง
ได้รับคะแนนเสียงเห็นชอบไม่น้อยกว่าสามในสี่ของผู้เข้า
ประชุม  

ข้อ ๒๒ สภาคณาจารย์และข้าราชการอาจมีมติด้วย
คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจํานวนกรรมการ
ทั้งหมดเสนอให้สภามหาวิทยาลัยแก้ไขข้อบังคับนี้ได้ 

ข้อ ๒๒ สภาคณาจารย์และข้าราชการอาจมีมติด้วย
คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจํานวนกรรมการ
ทั้งหมดเสนอให้สภามหาวิทยาลัยแก้ไขข้อบังคับนี้ได้ 

ข้อ ๒๓ การประชุมเรื่องใดที่มิได้กําหนดไว้ในข้อบังคับ
นี้ ให้นําข้อบังคับสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  
ว่าด้วยการประชุมสภามหาวิทยาลัย มาใช้บังคับโดย
อนุโลม 

ข้อ ๒๓ การประชุมเร่ืองใดที่มิได้กําหนดไว้ในข้อบังคับ
นี้ ให้นําข้อบังคับสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  
ว่าด้วยการประชุมสภามหาวิทยาลัย มาใช้บังคับโดย
อนุโลม 

ข้อ ๒๔ ให้ประธานและกรรมการสภาคณาจารย์และ
ข้าราชการที่ดํารงตําแหน่งอยู่ในวันที่ข้อบังคับนี้ใช้บังคับ 
ปฏิบัติหน้าที่เป็นประธานและกรรมการสภาคณาจารย์
และข้าราชการจนครบวาระการดํารงตําแหน่งประธาน
และกร รมก า รสภาคณาจา รย์ แ ล ะ ข้ า ร า ชก า ร  
ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ว่าด้วย  
สภาคณาจารย์และข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ 

ข้อ ๒๔ ให้ประธานและกรรมการสภาคณาจารย์และ
ข้าราชการท่ีดํารงตําแหน่งอยู่ในวันที่ข้อบังคับนี้ใช้บังคับ 
ปฏิบัติหน้าที่เป็นประธานและกรรมการสภาคณาจารย์
และข้าราชการจนครบวาระการดํารงตําแหน่งประธาน
และกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ ตาม
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ว่าด้วยสภา
คณาจารย์และข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๕๕ 
 
 



 
 

๒๓ 
 

ข้อบังคบัมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ว่าด้วย 
สภาคณาจารย์และข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๕๕  

และทีแ่กไ้ขเพิม่เติม 

(ร่าง)  
ข้อบังคบัมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ว่าด้วย  

สภาคณาจารย์และข้าราชการ พ.ศ. ..... 

 ข้อ ๒๕ เพ่ือให้เป็นไปตามคําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความ
สงบแห่งชาติ ที่ ๓๗/๒๕๖๐ เร่ือง การแก้ไขปัญหาการ
บริหารงานของสถาบันอุดมศึกษา จึงให้คณะกรรมการ 
การเลือกตั้งดําเนินการเลือกตั้งกรรมการประเภท
ข้าราชการให้ครบจํานวนตามข้อ ๖ (๓) ภายใน ๖๐ วัน 
นับจากวันประกาศ 

 


