
 
 
 
 

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ 
ว่าด้วย สภาคณาจารยแ์ละขา้ราชการ 

พ.ศ. ๒๕๕๔ 
************************ 

โดยที่เป็นการสมควรยกเลิกข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ว่าด้วยสภาคณาจารย์และข้าราชการ
พ.ศ. ๒๕๔๘ และปรับแก้ไขให้มีความสอดคล้องกับพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๑๘ (๒) และมาตรา ๒๓ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย                 
ราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ สภามหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษจึงออกข้อบังคับไว้ดังต่อไปนี้ 

 

ข้อ ๑ ข้อบังคับนี้เรียกว่า “ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ว่าด้วย สภาคณาจารย์และข้าราชการ 
พ.ศ.๒๕๕๔” 

 

ข้อ ๒ ให้ยกเลิกข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ว่าด้วย สภาคณาจารย์และข้าราชการ พ.ศ.๒๕๔๘  
 

ข้อ ๓ ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป 
 

ข้อ ๔ ในข้อบังคับนี้ 
 “มหาวิทยาลัย”  หมายความว่า  มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ 
 “สภามหาวิทยาลัย”  หมายความว่า  สภามหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ   

“อธิการบดี”  หมายความว่า  อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ  
 “คณาจารย์ประจ า”  หมายความว่า  ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาและพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา                   
ที่เป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเต็มเวลาถาวร สายวิชาการ ตามมาตรา ๑๘ (ก) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ
ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ และ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑  
 “ข้าราชการ”  หมายความว่า  ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาและพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา        
ที่เป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเต็มเวลาถาวร สายปฏิบัติการ ประเภททั่วไป  วิชาชีพเฉพาะหรือเช่ียวชาญเฉพาะ ตามมาตรา 
๑๘ (ค) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ และ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑   
 “ผู้บริหารมหาวิทยาลัย”  หมายความว่า  อธิการบดี รองอธิการบดี คณบดี ผู้อ านวยการสถาบัน ส านัก 
วิทยาลัย ศูนย์หรือหัวหน้าหน่วยงานที่เรียกช่ืออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ  
 “คณะกรรมการเลือกตั้ง”  หมายความว่า  คณะกรรมการเลือกตั้งประธานและกรรมการสภาคณาจารย์
และข้าราชการ  

“ประธาน”  หมายความว่า  ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ   
“กรรมการ”  หมายความว่า  กรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ 

 
 



-๒- 
 

หมวด ๑ 
สภาคณาจารยแ์ละข้าราชการ 

 
ข้อ ๕ ให้สภาคณาจารย์และข้าราชการประกอบด้วย 

 (๑) ประธาน ซึ่งมาจากการเลือกตั้งทัว่ไป โดยคณาจารย์ประจ าและข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัยกลุ่ม
พนักงานวิชาการและกลุ่มพนักงานปฏิบัติการ และพนักงานราชการในสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษเป็นผู้มี
สิทธิเลือก 
 (๒) กรรมการประเภทคณาจารย์จ านวนห้าคน ซึ่งมาจากการเลือกตั้งทั่วไป โดยคณาจารย์ประจ า 
พนักงานมหาวิทยาลัยกลุ่มพนักงานสายวิชาการ ต าแหน่งอาจารย์ และพนักงานราชการ ต าแหน่งอาจารย์ในสังกัด
มหาวิทยาลัย เป็นผู้มีสิทธิเลือก 
 (๓) กรรมการประเภทข้าราชการจ านวนห้าคน ซึ่งมาจากการเลือกตั้งทั่วไปโดย ข้าราชการ พนักงาน
มหาวิทยาลัยโดยกลุ่มพนักงานสายปฏิบัติการและพนักงานราชการ สายปฏิบัติการในสังกัดมหาวิทยาลัย เป็นผู้มี
สิทธิเลือก 
 ให้กรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการเล ือกกรรมการคนหนึ ่ง เป ็นรองประธานและเล ือก
กรรมการอีกคนหนึ่งเป็นเลขานุการ 
 

ข้อ ๖ ผู้ด ารงต าแหน่งประธาน ต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้ 
 (๑) เป็นคณาจารย์ประจ าหรือข้าราชการในสังกัดมหาวิทยาลัย 

(๒) ส าเร็จการศึกษาไม่ต่ ากว่าปริญญาตรีหรือเทียบเท่าจากมหาวิทยาลัย  
หรือสถาบันอุดมศึกษาอื่นที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง 
 (๓) ได้ท าการสอนหรือมีประสบการณ์ทางการบริหารในมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาอื่น                        
ที่สภามหาวิทยาลัยรับรองมาแล้วไม่น้อยกว่าห้าปี นับถึงวันเลือกตั้ง 
 

ข้อ ๗ ประธานและกรรมการตามข้อ ๕ ต้องไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งบริหารมหาวิทยาลัย 
 

ข้อ ๘ ผู้ด ารงต าแหน่งกรรมการ ประเภทคณาจารย์ ต้องเป็นคณาจารย์ประจ าที่เป็นข้าราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษาหรือพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาที่เป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเต็มเวลาถาวร สังกัดมหาวิทยาลัย
ราชภัฏศรีสะเกษ ตามข้อ ๔ วรรคสี่ 

 

ข้อ ๙ ผู้ด ารงต าแหน่งกรรมการ ประเภทข้าราชการ ต้องเป็น ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 
หรือพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาที ่เป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเต็มเวลาถาวร สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏ           
ศรีสะเกษ ตามข้อ ๔ วรรคห้า 

 

ข้อ ๑๐  ให้ประธานและกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการมีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละ
สามปีนับแต่วันที่มหาวิทยาลัยประกาศผลการเลือกตั้ง  และอาจได้รับเลือกตั้งอีกได้ แต่จะด ารงต าแหน่งเกิน
สองวาระติดต่อกันไม่ได้ 

 
 



-๓- 
 

 นอกจากการพ้นจากต าแหน่งตามวาระ ประธานและกรรมการพ้นจากต าแหน่ง เมื่อ 
(๑) ตาย 
(๒) ลาออก 

 (๓) พ้นจากการเป็นคณาจารย์ประจ าหรือข้าราชการในสังกัดมหาวิทยาลัย 
(๔) สภาคณาจารย์และข้าราชการโดยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของกรรมการทั้งหมดมีมติ        

ให้ออก เนื่องจากกระท าการอันเป็นการเสื่อมเสียช่ือเสียงของสภาคณาจารย์และข้าราชการ 
(๕) ขาดการประชุมติดต่อกันสามครั้งโดยไม่มีเหตุอันสมควรและไม่ได้แจ้งต่อ 

ประธานเป็นลายลักษณ์อักษร 
 (๖) ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้บริหารมหาวิทยาลัย 
  

ข้อ ๑๑ ให้อธิการบดีแต่งตั้งคณะกรรมการข้ึนคณะหนึ่ง เรียกว่า“คณะกรรมการเลือกตั้งประธานและ
กรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ” จ านวนไม่น้อยกว่าห้าคน โดยมีอธิการบดีหรือผู้ที่อธิการบดีมอบหมาย
เป็นประธานกรรมการ เพื่อด าเนินการเลือกตั้งประธานและกรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้ 

(๑) การเลือกตั้งประธานตามข้อ ๕(๑) และกรรมการตามข้อ ๕(๒) และ ๕(๓) ให้มีขึ้นในวันเดียวกัน 
(๒) การสมัครเข้ารับการเลือกตั้ง การก าหนดและตรวจสอบคุณสมบัติ การอ านวยการเลือกตั้ง การออก

เสียงเลือกตั้ง การตรวจนับคะแนน ให้คณะกรรมการเลือกตั้งเป็นผู้ก าหนดและเสนอให้อธิการบดีประกาศภายใน
สิบห้าวันนับแต่วันที่คณะกรรมการเลือกตั้งได้รับการแต่งตั้ง 

(๓) ผู้มีสิทธิสมัครรับการเลือกตั้งเป็นประธาน และกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการต้องเป็นผู้ที่มี
คุณสมบัติตามข้อ ๖ ข้อ ๗ ข้อ ๘ และข้อ ๙ ซึ่งสมัครรับเลือกตั้งต่อคณะกรรมการเลือกตั้ง 

(๔) ผู้มีสิทธิออกเสียงเลือกตั้งตามข้อบังคับนี้ ได้แก่ คณาจารย์ประจ าและข้าราชการที่เป็นข้าราชการพล
เรือนในสถาบันอุดมศึกษา พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาที่เป็นพนักงานมหาวิทยาลัยและพนักงานราชการ         
ซึ่งก าลังปฏิบัติหน้าที่อยู่ในมหาวิทยาลัย 

(๕) การออกเสียงเลือกตั้งให้ใช้วิธีการเลือกตั้งโดยตรงและลับ 
(๖) การนับคะแนนให้กระท าโดยเปิดเผยและทันทีเมื่อสิ้นสุดการลงคะแนน 
(๗) การล าดับคะแนนเสียงให้ถือผู้ได้คะแนนสูงสุดเรียงตามล าดับเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้ง ในกรณีที่มีผู้ได้

คะแนนเท่ากันในล าดับสุดท้ายให้ใช้วิธีจับสลากเฉพาะผู้ที่ได้รับคะแนนเท่ากัน 
 

ข้อ ๑๒ ให้อธิการบดีประกาศผลการเลือกตั้งสภาคณาจารย์และข้าราชการและน าเสนอต่อสภา
มหาวิทยาลัยเพื่อทราบ 
 

ข้อ ๑๓ ในกรณีที่ประธานหรือกรรมการพ้นจากต าแหน่งก่อนวาระ ให้อธิการบดีแต่งตั้งคณะกรรมการ
เลือกตั้งเพื่อด าเนินการให้ได้มาซึ่งประธานหรือกรรมการภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ประธานหรือกรรมการผู้นั้น
พ้นจากต าแหน่ง  เว้นแต่วาระการด ารงต าแหน่งของประธานหรือกรรมการจะเหลืออยู่น้อยกว่าเก้าสิบวัน            
จะไม่ด าเนินการเลือกตั้งประธานหรือกรรมการมาด ารงต าแหน่งแทนก็ได้ 
 ให้ผู้ที่เข้าด ารงต าแหน่งประธานหรือกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการตามวรรคหนึ่งอยู่ในต าแหน่ง
เท่ากับวาระที่เหลือของผู้ซึ่งตนแทน 
 



-๔- 
 

ข้อ ๑๔ ให้สภาคณาจารย์และข้าราชการมีหน้าที่ตามมาตรา ๒๔ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
พ.ศ. ๒๕๔๗ 

 
หมวด ๒ 

การด าเนินงานและการประชุม 
 

ข้อ ๑๕ การประชุมของสภาคณาจารย์และข้าราชการที่ไม่ได้ก าหนดไว้ในข้อบังคับนี้  ให้น าข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ว่าด้วย การประชุมสภามหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๗ มาใช้บังคับโดยอนุโลมตามความ
จ าเป็นและเหมาะสม 

 

ข้อ ๑๖ ให้ประธานเรียกประชุมเดือนละหนึ่งครั้ง หรือตามที่เห็นสมควร 
 เมื่อกรรมการจ านวนไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของกรรมการทั้งหมดร้องขอให้มีการประชุมเพื่อกิจการอย่างหนึ่ง
อย่างใดให้ประธานเรียกประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการภายในสิบวันนับแต่วันที่ได้รับค าร้องขอ 
 ถ้าประธานไม่เรียกประชุมภายในก าหนดเวลาดังกล่าวให้กรรมการที่เสนอค าร้องขอด าเนินการจัดประชุม
โดยให้เลือกกรรมการท่านใดท่านหนึ่งเป็นประธานการประชุม 
 

ข้อ ๑๗ สภาคณาจารย์และข้าราชการอาจตั้งคณะอนุกรรมการข้ึนตามความเหมาะสมและจ าเป็น                     
เพื่อพิจารณาหรือด าเนินการเรื่องต่างๆตามอ านาจหน้าที่ในมาตรา ๒๔ ของพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
พ.ศ. ๒๕๔๗ 

 

 ข้อ ๑๘ ในกรณีที่มีปัญหาส าคัญที่จ าเป็นต้องเรยีกประชุมคณาจารย์ประจ าและข้าราชการทั้งมหาวิทยาลัย
เพื่อปรึกษาหารือหรือขอมติ  สภาคณาจารย์และข้าราชการอาจมีมติให้เรียกประชุมคณาจารย์ประจ าและ
ข้าราชการ ทั้งมหาวิทยาลัยก็ได้ โดยให้ประธานเรียกประชุมภาย ในสิบวัน นับแต่วันที่สภาคณาจารย์และ
ข้าราชการมีมติเช่นว่าน้ัน 
 คณาจารย์ประจ า ข้าราชการ ในสังกัดมหาวิทยาลัยจ านวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของคณาจารย์ประจ า
และข้าราชการ ทั้งหมดอาจเข้าช่ือเพื่อร้องขอให้ประธานเรียกประชุมคณาจารย์ประจ า ข้าราชการ ทั้งหมดก็ได้   
โดยให้ประธานเรียกประชุมภายในสิบวันนับแต่วันที่ได้รับค าร้องขอ  

การลงมติของที่ประชุมคณาจารย์ประจ าและข้าราชการทั้งมหาวิทยาลัยให้ถือเสียงข้างมากของผู้เข้า
ประชุม ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานที่ประชุมออกเสียงเพิ่มอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงช้ีขาด 

 

ข้อ ๑๙ สภาคณาจารย์และข้าราชการอาจมีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจ านวน
กรรมการทั้งหมด เสนอให้สภามหาวิทยาลัยแก้ไขข้อบังคับนี้ก็ได้ 

 

ข้อ ๒๐ ให้อธิการบดีเป็นผู้รักษาการตามข้อบังคับนี้  
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     ประกาศ  ณ   วันที่  ๒๗  สิงหาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๔  

      
     (นายจิโรจน์    โชติพันธ์ุ) 
    นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


