
 

 
 
 

ข้อบังคับสภามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 

ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการได้มาซึ่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจ า  
พ.ศ. ๒๕๕๙ 

____________ 

 

 โดยที่เป็นการสมควรให้ยกเลิกข้อบังคับสภามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาว่าด้วยหลักเกณฑ์และ
วิธีการได้มาซึ่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจ า พ.ศ. ๒๕๔๗ อันเนื่องมาจากมีการบังคับใช้มา
เป็นเวลานานพอสมควร นอกจากนี้มีข้อความไม่ครบถ้วนในบางประเด็น และที่ส าคัญการเข้าสู่ต าแหน่งการ
เป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจ าไม่ครอบคลุมถึงพนักงานมหาวิทยาลัย จึงต้องบัญญัติให้
ครอบคลุม  

 อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๑๖ (๔) วรรคแรก และวรรคสี่  และมาตรา ๑๘ (๒) แห่ง
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ โดยความเห็นชอบของสภามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ใน
คราวประชุมครั้งที่ ๒ / ๒๕๕๙  เมื่อวันศุกร์ที่  ๒๖  กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๙  จึงวางข้อบังคับไว้ ดังนี้ 

 ข้อ  ๑  ข้อบังคับนี้ เรียกว่า “ข้อบังคับสภามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาว่าด้วยคุณสมบัติ 
หลักเกณฑ์และวิธีการได้มาซึ่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจ า พ.ศ. ๒๕๕๙” 

 ข้อ  ๒  ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศ เป็นต้นไป 
 ข้อ  ๓  ให้ยกเลิกข้อบังคับสภามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการได้มาซึ่ง
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจ า พ.ศ. ๒๕๔๗ 
 บรรดาระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ หรือค าสั่งอ่ืนใดในส่วนที่ก าหนดไว้แล้วในข้อบังคับนี้ หรือซึ่ง
ขัดหรือแย้งกับข้อบังคับนี้ ให้ใช้ข้อบังคับนี้แทน 

 ข้อ  ๔  ในข้อบังคบันี ้
 “มหาวิทยาลัย”  หมายความว่า  มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 
 “สภามหาวิทยาลัย”  หมายความว่า  สภามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 
 “อธิการบดี” หมายความว่า อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 

 “คณาจารย์ประจ า”  หมายความว่า คณาจารย์ประจ าในมหาวิทยาลัย ตามมาตรา ๕๑ แห่ง
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ และตามข้อ ๑๐ (ก) ต าแหน่งวิชาการ แห่งข้อบังคับสภา
มหาวิทยาลัยว่าด้วยการบริหารงานบุคคลของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๗ 
 “คณาจารย์ด้านวิทยาศาสตร์” หมายความว่า คณาจารย์ประจ าที่สังกัดคณะวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยีและการเกษตร 



-๒- 

 
 “คณาจารย์ด้านสังคมศาสตร์” หมายความว่า คณาจารย์ประจ าที่สังกัดคณะครุศาสตร์ คณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และคณะวิทยาการจัดการ 
 “คณะกรรมการ” หมายความว่า  คณะกรรมการด าเนินการเลือกตั้งเพ่ือให้ได้มาซึ่งกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจ า 
 ข้อ   ๕  ผู้ด ารงต าแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจ า ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้ 
 (๑) เป็นคณาจารย์ประจ า และก าลังปฏิบัติหน้าที่อยู่ในมหาวิทยาลัย  ทั้งนี้ ไม่รวมถึงคณาจารย์
ประจ าผู้ซึ่งลาศึกษาต่อ หรือฝึกอบรมหรืออ่ืนใดในระยะเวลาเกินสามสิบวันขึ้นไป 
 (๒) ส าเร็จการศึกษาไม่ต่ ากว่าระดับปริญญาตรีหรือ เทียบเท่าจากมหาวิทยาลัยหรือ
สถาบันอุดมศึกษาอ่ืนทีค่ณะกรรมการข้าราชการพลเรือนรบัรอง 
 (๓) ได้ท าการสอนหรือมีประสบการณ์ทางการบริหารในมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาอ่ืน
ทีค่ณะกรรมการข้าราชการพลเรือนรับรองมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่าสามปีนับถึงวันเลือกตั้ง 
 (๔) ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งตามมาตรา ๑๖ (๓) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 
๒๕๔๗ 
 (๕) ไม่เป็นผู้อยู่ระหว่างถูกตั้งกรรมการสอบสวนวินัยอย่างร้ายแรงหรืออยู่ในระหว่างถูกลงโทษ
ทางวินัยในวันสมัครรับเลือกตั้ง 
 ข้อ  ๖  หลักเกณฑ์การได้มาซึ่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจ า มีดังนี้ 
 (๑) ผู้มีสิทธิรับเลือกตั้งเป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจ า ต้องมีคุณสมบัติ
ตามข้อ ๕ 
 (๒) ผู้มีสิทธิรับเลือกตั้งตาม (๑) ต้องสมัครด้วยตนเองต่อคณะกรรมการ 
 (๓) กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจ า จ านวนสี่คนให้แบ่งสัดส่วน ดังนี้  
  (๓.๑) จากคณาจารย์ด้านวิทยาศาสตร์ จ านวนหนึ่งคน 
  (๓.๒) จากคณาจารย์ด้านสังคมศาสตร์ จ านวนสามคน ดังนี้ คณะครุศาสตร์ จ านวนหนึ่ง
คน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จ านวนหนึ่งคน และคณะวิทยาการจัดการ จ านวนหนึ่งคน 
 (๔) ผู้มีสิทธิออกเสียงเลือกตั้ง คือ คณาจารย์ประจ าซึ่งปฏิบัติหน้าที่อยู่ในมหาวิทยาลัย โดยไม่
รวมผู้ซึ่งลาศึกษาต่อ หรือฝึกอบรมหรืออ่ืนใดในระยะเวลาเกินสามสิบวันขึ้นไป 
 (๕) ผู้มีสิทธิออกเสียงเลือกตั้งให้ออกเสียงได้ตามจ านวนที่คณะกรรมการก าหนด แต่จะมอบให้
บุคคลอ่ืนลงคะแนนแทนมิได้ โดยมีสิทธิออกเสียงเลือกตั้งผู้สมัครรับเลือกตั้งได้เฉพาะคณาจารย์ประจ าใน
สัดส่วนของด้านทีต่นเองสังกัดเท่านั้น 
 (๖) การออกเสียงเลือกตั้ง ให้ออกเสียงโดยตรงและลับ 
 (๗) การนับคะแนนให้กระท าโดยเปิดเผย และนับคะแนนทันทีเมื่อสิ้นสุดเวลาการลงคะแนน
ออกเสียงเลือกตั้ง 



-๓- 

 
 (๘) การนับคะแนนเสียงให้ถือเสียงข้างมากของจ านวนผู้มีสิทธิออกเสียงเลือกตั้งที่มาใช้สิทธิ 
หากคะแนนของบุคคลใดเท่ากันให้ใช้วิธีจับฉลากเฉพาะผู้ที่ได้คะแนนเท่ากันเป็นผู้จับฉลากด้วยตนเองต่อหน้า
ประธานคณะกรรมการหรือผู้แทน ทั้งนี้ วิธีการจับฉลาก ให้เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัย 
 ข้อ  ๗  วิธีการได้มาซึ่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจ า มีดังนี้ 

 (๑) ให้อธิการบดีแต่งตั้ง”คณะกรรมการ”คณะหนึ่ง จ านวนไม่เกินเจ็ดคน โดยมีอธิการบดีเป็น
ประธาน ด าเนินการเลือกตั้งเพ่ือให้ได้มาซึ่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจ า 

 (๒) การรับสมัครเลือกตั้ง การตรวจสอบคุณสมบัติ การอ านวยการเลือกตั้งและการตรวจนับ
คะแนน รวมถึงรายละเอียดอื่นใดท่ีเกี่ยวข้อง ให้คณะกรรมการเป็นผู้ก าหนด 

 (๓) เมื่อคณะกรรมการด าเนินการตาม (๒) แล้ว ให้เสนอให้อธิการบดีประกาศผลการเลือกตั้ง
ภายในเจ็ดวัน  

 ข้อ  ๘  ให้อธิการบดีน าผลการเลือกตั้งเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบโดยเร็ว 
 ข้อ ๙ การเป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจ า ให้มีผลสมบูรณ์นับแต่วัน

ประกาศผลการเลือกตั้งตามข้อ ๗ เป็นต้นไป โดยอยู่ในต าแหน่งคราวละสามปี  
นอกจากพ้นจากต าแหน่งตามวรรคหนึ่งแล้ว กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจ า 

พ้นจากต าแหน่ง เมื่อ 
(๑)  ตาย 
(๒)  ลาออก 
(๓)  ขาดคุณสมบัติของการเป็นกรรมการตามข้อ ๕ 
(๔)  ถูกจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก 
(๕)  เป็นบุคคลล้มละลาย 
(๖)  เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ 
(๗) กรรมการสภามหาวิทยาลัยให้ออก เพราะมีความประพฤติเสื่อมเสีย หรือบกพร่องต่อหน้าที่ 

หรือหย่อนความสามารถ การให้ออกต้องมีคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจ านวนกรรมการทั้งหมด
เท่าท่ีมีอยู่ในที่ประชุม 

(๘) ถูกลงโทษทางวินัยอย่างร้ายแรง หรือถูกสั่งให้ออกจากราชการ หรือจากงาน 
 ข้อ ๑๐ กรณีกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจ าพ้นจากต าแหน่งก่อนครบวาระ 

และได้มีการด าเนินการให้ผู้ใดด ารงต าแหน่งแทนแล้ว ให้ผู้นั้นอยู่ในต าแหน่งเพียงเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของผู้
ซึ่งตนแทน แต่ถ้าวาระการด ารงต าแหน่งเหลืออยู่น้อยกว่าเก้าสิบวันจะไม่ด าเนินการให้มีผู้ด ารงต าแหน่งแทนก็
ได้  

 กรณีกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจ าพ้นต าแหน่งตามวาระ แต่ยังมิได้
ด าเนินการให้ได้มาซึ่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจ าใหม่ ให้กรรมการสภามหาวิทยาลัยจาก
คณาจารย์ประจ าซึ่งพ้นต าแหน่งปฏิบัติหน้าที่ต่อไป จนกว่าจะได้มีกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์
ประจ าใหม่แล้ว 



-๔- 

 
 ให้มีการด าเนินการให้ได้มาซึ่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจ าภายในเก้าสิบวัน

นับแต่วันที่ผู้นั้นพ้นจากต าแหน่ง 
 ข้อ  ๑๑  ให้อธิการบดีรักษาการตามข้อบังคับนี้  มีอ านาจออกประกาศและค าสั่งในส่วนที่

เกี่ยวข้อง และให้มีอ านาจตีความและวินิจฉัยปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามข้อบังคับนี้ 
 

บทเฉพาะกาล 

-------------------------------- 

 ข้อ  ๑๒ ให้ผู้ด ารงต าแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจ าอยู่ในวันที่ข้อบังคับ
นี้ใช้บังคับ ปฏิบัติหน้าที่กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจ าต่อไปจนกว่าจะได้ด าเนินการให้ได้มา
ซึ่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจ าใหม่แล้ว 

 
 ประกาศ   ณ   วันที่   ๒๖  กุมภาพันธ์  พ.ศ. ๒๕๕๙ 

 
 
 
 
 
 (รองศาสตราจารย์ ดร.ช่วงโชติ พันธุเวช) 
               นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 

หมายเหตุ เหตุผลในการประกาศใช้ข้อบังคับฉบับนี้ คือ ข้อบังคับสภามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาว่าด้วย 
หลักเกณฑ์และวิธีการได้มาซึ่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจ า พ.ศ. ๒๕๔๗ มีการบังคับใช้มา
เป็นเวลานานพอสมควร มีข้อความไมค่รบถ้วนในบางประเด็น และท่ีส าคัญการเข้าสู่ต าแหน่งการเป็นกรรมการ
สภาจากคณาจารย์ประจ าไม่ครอบคลุมถึงพนักงานมหาวิทยาลัย จึงจ าเป็นต้องออกข้อบังคับนี้ 
 


