
 
 

 
 
 
 

ข้อบังคับสภามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 
ว่าด้วยคณะกรรมการประจ าคณะ 

พ.ศ. ๒๕๕๘ 
_________________________ 

 

โดยที่เป็นการสมควรยกเลิกข้อบังคับมหาวิทยาลัยว่าด้วยคณะกรรมการประจ าคณะ อันเนื่องมาจาก
การปรับปรุงโครงสร้างการบริหารในมหาวิทยาลัยด้วยการยกเลิกต าแหน่งหัวหน้าภาควิชาและการเพ่ิมเติมสาระ
บัญญัติเกี่ยวกับคณะกรรมการให้ครบถ้วนเพ่ือให้การบริหารงานเกิดความถูกต้อง รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  ๑๘  (๒)  และมาตรา ๔๑ วรรคสองแห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ  
พ.ศ. ๒๕๔๗  โดยความเห็นชอบของสภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุม ครั้งที่ ๔/๒๕๕๘ เมื่อวันศุกร์ที่ ๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๘  
จึงวางข้อบังคับไว้ดังนี้ 

ข้อ  ๑  ข้อบังคับนี้เรียกว่า “ข้อบังคับสภามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาว่าด้วยคณะกรรมการประจ าคณะ
พ.ศ. ๒๕๕๘” 

ข้อ   ๒  ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศเป็นต้นไป 
ข้อ   ๓  ให้ยกเลิกข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาว่าด้วยคณะกรรมการประจ าคณะ พ.ศ. ๒๕๔๘ 
บรรดาระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ หรือค าสั่งอ่ืนใดในส่วนที่ก าหนดไว้แล้วในข้อบังคับนี้ หรือซึ่งขัด

หรือแย้งกับข้อบังคับนี้ ให้ใช้ข้อบังคับนี้แทน 
ข้อ  ๔  ในข้อบังคับนี้ 
“สภามหาวิทยาลัย” หมายความว่า สภามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 
“มหาวิทยาลัย” หมายความว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 
“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการประจ าคณะ 
ข้อ  ๕  คณะกรรมการ ประกอบด้วย 
(๑)  รองอธิการบดีคนหนึ่งตามท่ีอธิการบดีมอบหมาย เป็นประธาน 
(๒)  คณบดี เป็นรองประธานกรรมการ 
(๓)  กรรรมการโดยต าแหน่ง ได้แก่ รองคณบดีที่คัดเลือกกันเอง จ านวนหนึ่งคน และประธาน

หลักสูตรที่คัดเลือกกันเอง จ านวนหนึ่งคน 
(๔)  กรรมการจากอาจารย์ประจ าคณะในคณะ จ านวนสองคน และกรรมการจากอาจารย์ประจ า

คณะอ่ืน จ านวนสองคน การสรรหากรรมการดังกล่าวให้เป็นไปตามประกาศของคณะ 
(๕)  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากบุคคลภายนอกมหาวิทยาลัย จ านวนไม่น้อยกว่าสี่คน ซึ่งแต่งตั้งโดย

ค าแนะน าของกรรมการตาม (๑) (๒) (๓) และ (๔)  

 



-๒- 

(๖)  ผู้อ านวยการส านักงานคณบดี เป็นเลขานุการ 
ข้อ  ๖  กรรมการตามข้อ ๕ (๔) และ (๕) มีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละสองปี และอาจได้รับการ

แต่งตั้งใหม่อีกได้  
นอกจากพ้นจากต าแหน่งตามวรรคหนึ่งแล้ว กรรมการพ้นจากต าแหน่ง เมื่อ 
(๑)  ตาย 
(๒)  ลาออก 
(๓)  ขาดคุณสมบัติของการเป็นกรรมการตามข้อ ๕ 
(๔)  ถูกจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก 
(๕)  เป็นบุคคลล้มละลาย 
(๖)  เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ 

 ข้อ ๗ กรณีที่กรรมการตามข้อ  ๕ (๔) และ (๕) พ้นต าแหน่งก่อนครบวาระ ให้ด าเนินการแต่งตั้ง
ใหม่ภายในหกสิบวันนับแต่วันพ้นจากต าแหน่ง และหากได้มีการด าเนินการให้ผู้ใดด ารงต าแหน่งแทนแล้ว ให้ผู้นั้ น
อยู่ในต าแหน่งเพียงเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของผู้ซึ่งตนแทน แต่ถ้าวาระการด ารงต าแหน่งเหลืออยู่น้อยกว่าหกสิบวัน
จะไม่ด าเนินการให้มีผู้ด ารงต าแหน่งแทนก็ได้ ให้คณะกรรมการประกอบด้วยกรรมการเท่าที่มีอยู่มีอ านาจและ
ปฏิบัติหน้าที่ตามข้อ ๘ ต่อไปได ้
 กรณีที่กรรมการตามข้อ ๕ (๔) และ (๕) พ้นต าแหน่งตามวาระ แต่ยังมิได้ด าเนินการให้ได้มาซึ่ง
กรรมการตามข้อ ๕ (๔) และ (๕) ใหม่ ให้กรรมการตามข้อ ๕ (๔) และ (๕) ซึ่งพ้นจากต าแหน่งปฏิบัติหน้าที่ต่อไป
จนกว่าจะได้มีกรรมการตามข้อ ๕ (๔) และ (๕) ใหม่แล้ว 
 ให้มีการด าเนินการให้ได้มาซึ่งกรรมการตามข้อ ๕ (๔) และ (๕) ภายในหกสิบวันนับแต่วันที่ผู้นั้นพ้น
จากต าแหน่งตามวาระ 

ข้อ  ๘  คณะกรรมการ มีอ านาจหน้าที่ ดังนี้  
(๑)  ก าหนดนโยบายของคณะ พิจารณาให้ความเห็นชอบแผนงานโครงการของคณะ เสนอแนะ

แนวทางการจัดการศึกษา ส่งเสริมวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง การสอน การวิจัย การให้บริการทางวิชาการแก่สังคม 
ปรับปรุง ถ่ายทอด และพัฒนาเทคโนโลยี ทะนุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม ผลิตครูและส่งเสริมวิทยฐานะครู 

(๒)   พิจารณาหลักสูตรและรายละเอียดเกี่ยวกับหลักสูตรให้สอดคล้องกับมาตรฐานที่คณะกรรมการ
การอุดมศึกษาก าหนด 

(๓)  พิจารณาออกระเบียบและข้อบังคับทางการศึกษาของคณะ ที่ไม่ขัดต่อระเบียบและข้อบังคับของ
สภามหาวิทยาลัย รวมทั้งออกระเบียบและข้อบังคับอ่ืนตามที่สภามหาวิทยาลัยมอบหมาย 

(๔)  ให้ค าปรึกษาและเสนอแนะความเห็นเกี่ยวกับการด าเนินงานของคณะ 
(๕)  พิจารณาผลการด าเนินงานในรอบปีของคณะ 
(๖)  เสนอของบประมาณประจ าปีต่อมหาวิทยาลัย 
(๗)  จัดระบบบริหารงานในคณะ 



-๓- 

ข้อ  ๙  การประชุมของคณะกรรมการ ให้น าข้อบังคับสภามหาวิทยาลัยว่าด้วยการประชุมสภา
มหาวิทยาลัย มาบังคับใช้โดยอนุโลม 

ค่าตอบแทนการประชุมคณะกรรมการ ให้เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัย 
 
 ข้อ  ๑๐  ให้อธิการบดีรักษาการตามข้อบังคับนี้ และให้มีอ านาจตีความและวินิจฉัยปัญหาเกี่ยวกับ
การปฏิบัติตามข้อบังคับนี้ 
 

 
ประกาศ   ณ   วันที่  ๕  มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๕๘ 

 
 
 

(รองศาสตราจารย์ ดร.อิบรอฮีม  ณรงค์รักษาเขต) 
      อุปนายกสภามหาวิทยาลัย ท าหน้าที่แทน 
         นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 
 
 
 
หมายเหตุ  เหตุผลในการประกาศใช้ข้อบังคับนี้ คือ มหาวิทยาลัยมี การปรับปรุงโครงสร้างการบริหารใน
มหาวิทยาลัยด้วยการยกเลิกต าแหน่งหัวหน้าภาควิชา และสาระบัญญัติเกี่ยวกับคณะกรรมการประจ าคณะยังมี
ความไม่สมบูรณ์ ครบถ้วนในหลายประเด็นในฉบับเดิม เพ่ือให้การบริหารงานเกิดความถูกต้อง รวดเร็ว และมี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น จึงจ าเป็นต้องออกข้อบังคับนี้ 


