
 
 

 
ข้อบังคับสภามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 

ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการได้มาซึ่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
พ.ศ. ๒๕๕๙ 

_________________________ 
 

 โดยที่เป็นการสมควรยกเลิกข้อบังคับมหาวิทยาลัยว่าด้วยคุณสมบัติและวิธีการสรรหากรรมการสภา
มหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ พ.ศ. ๒๕๔๗ อันเนื่องมาจากมีการบังคับใช้มาเป็นเวลานานพอสมควร นอกจากนี้มี
ข้อความไม่เป็นปัจจุบัน ไม่ครบถ้วนในบางประเด็น และที่ส าคัญการเข้าท าหน้าที่การเป็นคณะกรรมการสรรหา
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิดังกล่าวยังไม่ครอบคลุมถึงพนักงานมหาวิทยาลัย จึงต้องบัญญัติให้
ครอบคลุม 

  

 อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  ๑๖ วรรคสี่  และมาตรา  ๑๘  (๒) แห่งพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ  พ.ศ. ๒๕๔๗  โดยความเห็นชอบของสภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุม ครั้งที่ ๓ / ๒๕๕๙ 
เมื่อวันศุกร์ที่  ๒๙  เมษายน  พ.ศ. ๒๕๕๙  จึงวางข้อบังคับไว้ดังนี้ 
 

ข้อ  ๑  ข้อบังคับนี้เรียกว่า “ข้อบังคับสภามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์
และวิธีการได้มาซึ่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ พ.ศ. ๒๕๕๙” 

 

ข้อ   ๒  ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศเป็นต้นไป 

 

ข้อ   ๓  ให้ยกเลิกข้อบังคับสภามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาว่าด้วยคุณสมบัติและวิธีการสรรหา
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ พ.ศ. ๒๕๔๗ 

บรรดาระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ หรือค าสั่งอ่ืนใดในส่วนที่ก าหนดไว้แล้วในข้อบังคับนี้ หรือซึ่งขัด
หรือแย้งกับข้อบังคับนี้ ให้ใช้ข้อบังคับนี้แทน 

 

ข้อ  ๔  ในข้อบังคับนี้ 
“มหาวิทยาลัย” หมายความว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 
“สภามหาวิทยาลัย” หมายความว่า สภามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 
“อธิการบดี” หมายความว่า อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 
“คณะ”  หมายความว่า คณะครุศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ 

เทคโนโลยีและการเกษตร และคณะวิทยาการจัดการ 
“คณะกรรมการสรรหา” หมายความว่า คณะกรรมการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัย

ผู้ทรงคุณวุฒิ 



-๒- 

“ข้าราชการ” หมายความว่า ข้าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัย ตามมาตรา ๑๘ (ค) ต าแหน่ง
ประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะแห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 
พ.ศ. ๒๕๔๗ ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ และพนักงานมหาวิทยาลัยตามข้อ ๑๐ (ค) ต าแหน่ง
ประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ แห่งข้อบังคับสภามหาวิทยาลัยว่าด้วยการบริหารงานบุคคลของ
พนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๗ 

“ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย” หมายความว่า ที่ประชุมซึ่งมีนายกสภามหาวิทยาลัยเป็นประธาน  
อธิการบดี  ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ  ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย กรรมการสภา
มหาวิทยาลัยจากผู้ด ารงต าแหน่งบริหาร และกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจ า เป็นกรรมการ 

“เขตจังหวัด”  หมายความว่า เขตจังหวัดอันเป็นที่ตั้งของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา และเขตจังหวัด
อ่ืนที่วิทยาเขต  คณะ สถาบัน  ส านัก หรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าคณะของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏยะลาตั้งอยู่  รวมถึงเขตพ้ืนที่บริการการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 

 

 ข้อ  ๕  ผู้ด ารงต าแหน่ งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ  ต้องเป็นบุคคลภายนอก
มหาวิทยาลัย และมีคุณสมบัติ ดังนี้ 
 (๑) มีคุณธรรมและจริยธรรมเป็นที่ยอมรับของสังคม 
 (๒) มีความเชี่ยวชาญด้านการศึกษา มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
กฎหมาย การงบประมาณและการเงิน การบริหารงานบุคคล การปกครองส่วนท้องถิ่น การศาสนา ศิลปะและ
วัฒนธรรม และด้านอ่ืนๆตามที่สภามหาวิทยาลัยเห็นสมควร 
 (๓) มีความสนใจและเห็นความส าคัญของการศึกษาในระดับอุดมศึกษา หรือการศึกษาเพ่ือพัฒนา
ท้องถิ่น หรือเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 (๔) มีสถานภาพทางสังคม ซึ่งเอ้ืออ านวยประโยชน์ต่อการด าเนินงานของมหาวิทยาลัย 
 (๕) สามารถอุทิศเวลาให้แก่กิจการของมหาวิทยาลัยตามสมควรแก่ต าแหน่งหน้าที่ 
 

ข้อ ๖ ให้สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้ง”คณะกรรมการสรรหา”ขึ้นคณะหนึ่ง ประกอบด้วย 
(๑)  อธิการบดี  ประธาน 
(๒) ผู้แทนรองอธิการบดี ซึ่งคัดเลือกกันเอง จ านวนหนึ่งคน กรรมการ 
(๓)  ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ  กรรมการ 
(๔)  ผู้แทนคณบดี ซึ่งคัดเลือกกันเอง จ านวนสองคน กรรมการ 
(๕) ผู้แทนหัวหน้าส่วนราชการที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ ซึ่งคัดเลือกกันเอง จ านวนหนึ่งคน กรรมการ 
(๖)  ผู้แทนคณาจารย์ประจ าในสภามหาวิทยาลัย ซ่ึงคัดเลือกกันเอง จ านวนสองคน กรรมการ 
(๗)  ผู้แทนข้าราชการ ซ่ึงคัดเลือกกันเอง จ านวนหนึ่งคน กรรมการ 
ให้เลขานุการสภาเป็นเลขานุการ และให้ผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดี เป็นผู้ช่วยเลขานุการ  
หลักเกณฑ์และวิธีการให้ได้มาซึ่งคณะกรรมการสรรหาตาม (๒) (๔) (๕) (๖) และ (๗) ให้เป็นไปตาม

ประกาศมหาวิทยาลัย 
การแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาตามวรรคหนึ่ง ให้ด าเนินการในระยะเวลาอันสมควรก่อนที่กรรมการ

สภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิจะครบวาระ หรือหลังจากกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิพ้นจากต าแหน่ง 
ภายในหกสิบวัน แล้วแต่กรณี 



-๓- 

 ข้อ  ๗  ให้คณะกรรมการสรรหา ด าเนินการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิจากผู้มี
คุณสมบัติตามข้อ  ๕ จ านวนไม่เกินยี่สิบสองคน  โดยให้คณะกรรมการสรรหาด าเนินการให้คณะ ข้าราชการ 
และกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ เสนอชื่อผู้มีคุณสมบัติเหมาะสม ด้านละหนึ่งคนตามข้อ ๘ วรรคสอง 
แล้วจัดท าบัญชีรายชื่อเรียงตามล าดับอักษร  พร้อมประวัติและข้อมูลรายละเอียดที่ใช้ในการประกอบการพิจารณา 
เสนอต่อที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา 
 หลักเกณฑ์และวิธีการด าเนินการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ให้เป็นไปตามที่
คณะกรรมการสรรหาก าหนด 
 

ข้อ  ๘  ให้ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยพิจารณาเลือกบุคคลตามบัญชีรายชื่อในข้อ  ๗  จ านวนสิบเอ็ด
คนเป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ทั้งนี้ ต้องเป็นบุคคลในเขตพ้ืนที่บริการการศึกษาของมหาวิทยาลัย
ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง จากนั้นให้อธิการบดีเสนอชื่อเพ่ือทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯแต่งตั้ง 

การพิจารณาคัดเลือกบุคคลตามวรรคหนึ่ง ต้องค านึงถึงสัดส่วนของผู้ เชี่ยวชาญด้านการศึกษา 
มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กฎหมาย การงบประมาณและการเงิน การบริหารงาน
บุคคล การปกครองส่วนท้องถิ่น การศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม และด้านอ่ืนๆตามท่ีสภามหาวิทยาลัยเห็นสมควร 

 

 ข้อ ๙ ในกรณีที่กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิพ้นจากต าแหน่งก่อนครบวาระ  ให้
ด าเนินการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิแทนต าแหน่งที่ว่าง โดยให้ผู้นั้นอยู่ในต าแหน่งเพียงเท่ากับ
วาระที่เหลืออยู่ของผู้ซึ่งตนแทน เว้นแต่วาระของกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิที่พ้นจากต าแหน่งนั้น
เหลืออยู่น้อยกว่าเก้าสิบวัน จะไม่ด าเนินการให้มีผู้ด ารงต าแหน่งแทนก็ได้  

 

 ข้อ  ๑๐  ให้อธิการบดีรักษาการตามข้อบังคับนี้ และให้มีอ านาจตีความและวินิจฉัยปัญหาเกี่ยวกับ
การปฏิบัติตามข้อบังคับนี้ 
 

บทเฉพาะกาล 
----------------------------- 

 ข้อ ๑๑ ให้ผู้ด ารงต าแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิอยู่ในวันที่ข้อบังคับนี้ใช้บังคับ 
ปฏิบัติหน้าที่กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิต่อไป จนกว่าจะทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯแต่งตั้งกรรมการ
สภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิคนใหม ่

 
ประกาศ   ณ   วันที่  ๒๙  เมษายน  พ.ศ. ๒๕๕๙ 

 
 
 
 

(รองศาสตราจารย์ ดร.ช่วงโชติ พันธุเวช) 
     นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 
 



-๔- 

หมายเหตุ  เหตุผลในการประกาศใช้ข้อบังคับนี้ คือ เนื่องจากข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาว่าด้วยคุณสมบัติ
และวิธีการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ  พ.ศ. ๒๕๔๗ เดิมมีการบังคับใช้มาเป็นเวลานาน
พอสมควร นอกจากนี้มีข้อความไม่เป็นปัจจุบันและไม่ครบถ้วนในบางประเด็น และที่ส าคัญการเข้าท าหน้าที่การ
เป็นคณะกรรมการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิดังกล่าวไม่ครอบคลุมถึงพนักงานมหาวิทยาลัย จึง
จ าเป็นต้องออกข้อบังคับนี้ 


