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 (รา่ง) .... ขอ้บงัคบั .. สภา-พนกังาน มก. 
 

 
 
 

5 Nov. 2015               ร.ศ. วรวฒุ ิฤกษ์อ านวยโชค รษก. รองอธกิารบดฝ่ีายทรัพยกรบคุคล 



ความเป็นมา ... การยกรา่งขอ้บงัคับนี้ 

1 = รา่ง … จากสภาขา้ราชการ มก. 2 = รา่ง.. จากคณะอนุกรรมการรา่งระเบยีบ 
ประกาศ และขอ้บงัคบัเกีย่วกบั HR 

รา่งที ่1 ยกรา่งโดย สภาขา้ราชการ มก 
รา่งที ่2 ยกรา่งโดยคณะอนุกรรมการรา่ง ระเบยีบ ประกาศ และขอ้บงัคบัเกีย่วกบัการ 
            บรหิารงานบคุคล มก. 

กรอบการพจิารณา (1) 

1. จ านวนกรรมการสภาพนักงาน 

2. คณุสมบตัขิองผูม้สีทิธิเ์ลอืกกรรมการสภาพนักงาน 

3. คณุสมบตัหิรอืลกัษณะตอ้งหา้มของกรรมการสภาพนักงาน 

4. วธิกีารเลอืกประธานและรองประธานสภาพนักงาน 

5. อ านาจและหนา้ทีข่องสภาพนักงาน 

6. วาระการด ารงต าแหน่งของประธาน / รองประธาน / กรรมการสภาพนักงาน 



กรอบการพจิารณา (2) 

7. การพน้หรอืสิน้สดุความเป็นกรรมการสภาพนักงาน 

8. ระเบยีบการประชมุสภาพนักงาน 

9. ลกัษณะการด าเนนิงานของสภาพนักงาน 

10. อ านาจและหนา้ทีข่องประธาน / รองประธานและเลขาธกิารสภาพนักงาน 

11. การแกไ้ขขอ้บงัคบัสภาพนักงาน 

12. วธิกีารเลอืกตัง้ (ทัว่ไป) ของกรรมการสภาพนักงาน 

13. วธิกีารเลอืกตัง้ (ซอ่ม แทนต าแหน่งทีว่า่ง) ของกรรมการสภาพนักงาน 

14. บทเฉพาะกาล 

15. “ผูป้ฏบิตังิานในมหาวทิยาลยั” หมายถงึ พนักงานมหาวทิยาลยั ขา้ราชการ ลกูจา้ง ของ 
     สว่นราชการ พนักงานราชการ และลกูจา้งของมหาวทิยาลยั 

16. “สว่นงาน” หมายถงึ ส านักงานสภามหาวทิยาลยั  ส านักงานมหาวทิยาลยั ส านักงานวทิยา 
     เขต  คณะ วทิยาลยั สถาบนั และส านัก 



รา่ง.. 1 (สภาขา้ราชการ มก.) รา่ง.. 2 (คณะอนุกรรมการยกรา่งขอ้บังคับ HR) 

ชือ่ขอ้บังคับ  

“ขอ้บงัคบัมหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร ์วา่ดว้ยสภาพนักงาน พ.ศ. ...” 

หนา้ทีข่องสภาพนักงาน (ม. 31) 

1. ใหค้ าปรกึษาและขอ้แนะน าแกส่ภามหาวทิยาลัยและอธกิารบดใีนการบรหิาร
กจิการทัง้ปวงของมหาวทิยาลัย 

2. ชว่ยเหลอื สนับสนุน และเผยแพรก่จิกรรมและการด าเนนิงานของ
มหาวทิยาลัย 

3. สรา้งและสง่เสรมิความสามัคคขีองพนักงานมหาวทิยาลัย 
4. สง่เสรมิคณุธรรม จรยิธรรม จรรยาบรรณ และผดงุเกยีรตขิองพนักงาน

มหาวทิยาลัย 
5. ปฏบิตัหินา้ทีอ่ืน่ตามทีส่ภามหาวทิยาลัยหรอือธกิารบดมีอบหมาย 



จ านวน และวาระการด ารงต าแหน่ง ของกรรมการสภาพนักงาน 

รา่ง.. 1 (สภาขา้ราชการ มก.) รา่ง.. 2 (คณะอนุกรรมการยกรา่งขอ้บังคับ HR) 

1. ใหม้กีรรมการสภาพนักงานโดยวธิกีาร
เลอืกตัง้จากทกุสว่นงาน 
 

2. สว่นงานละ 1 คน 
 

3. กรรมการสภาพนักงานมวีาระการด ารง
ต าแหน่งคราวละ 3 ปี 
 

1. ใหม้กีรรมการสภาพนักงานโดยวธิกีาร
เลอืกตัง้ จากทกุสว่นงาน 
 

2. สว่นงานละ 1 คน  
 

3. ก าหนดใหม้กีรรมการพนักงาน จ าแนกเป็น
2 กลุม่คอื กลุม่ทีเ่ป็นอาจารย ์ตอ่ กลุม่ที่
ไมเ่ป็นอาจารย ์= 1:1 
 

4. กรรมการสภาพนักงานมวีาระการด ารง
ต าแหน่งคราวละ 4 ปี 
 



คณุสมบตั ิของกรรมการสภาพนักงาน 

รา่ง.. 1 (สภาขา้ราชการ มก.) รา่ง.. 2 (คณะอนุกรรมการยกรา่งขอ้บังคับ HR) 

1. ผูป้ฏบิตังิานในสว่นงาน มก. ไมน่อ้ยกวา่ 
5 ปี 
 

 
 
“ผูป้ฏบิตังิานในมหาวทิยาลยั” หมายถงึ  
พนักงานมหาวทิยาลยั ขา้ราชการ ลกูจา้ง ของ 
สว่นราชการ พนักงานราชการ และลกูจา้งของ 
มหาวทิยาลยั 

1. ขา้ราชการ หรอื พนักงานมหาวทิยาลยั 
หรอืพนักงานทีเ่ปลีย่นสถานภาพมาจาก
ขา้ราชการ และ ปฏบิตังิานใน มก. มาแลว้
ไมน่อ้ยกวา่ 5 ปี หรอื  
 

2. เคยด ารงต าแหน่งกรรมการสภา
มหาวทิยาลยั หรอื หวัหนา้ หรอืรอง
หวัหนา้สว่นงาน หรอืเทยีบเทา่มาแลว้ไม่
นอ้ยกวา่ 1 ปี 



 ลักษณะตอ้งหา้ม ของกรรมการสภาพนักงาน 

รา่ง.. 1 (สภาขา้ราชการ มก.) รา่ง.. 2 (คณะอนุกรรมการยกรา่งขอ้บังคับ HR) 

1. ไมเ่ป็นผูด้ ารงต าแหน่งอธกิารบด ีรอง
อธกิารบด ีผูช้ว่ยอธกิารบด ีคณบด ี
ผูอ้ านวยการหรอืหวัหนา้สว่นงานทีเ่รยีกชือ่
อยา่งอืน่ทีม่ฐีานะเทยีบเทา่ สว่นงาน  
 

2. ไมอ่ยูร่ะหวา่งการพจิารณาโทษทางวนัิย 
หรอืพน้โทษทางวนัิยมาแลว้ไมน่อ้ยกวา่ 1 
ปีกอ่นถงึวนัสมคัร 

1. ไมเ่ป็นผูด้ ารงต าแหน่งทางการบรหิารของ
สว่นงานตัง้แตร่ะดบัหวัหนา้และรอง
หวัหนา้สว่นงานขึน้ไป 
 

2. ไมเ่คยพน้จากการด ารงต าแหน่งกรรมการ
สภาพนักงาน เนือ่งจากขาดการประชมุ
ตอ่เนือ่งหรอืสภาพนักงานมมีตใิหพ้น้ 
 

3. ไมเ่คยถกูลงโทษพพิากษาเมือ่คดถีงึทีส่ดุ
ใหจ้ าคกุ ยกเวน้เป็นความผดิลหโุทษ 
 

4. ไมเ่คยไดรั้บโทษทางวนัิย 



คณุสมบตัขิองผูม้สีทิธเิลอืก กรรมการสภาพนักงาน 

รา่ง.. 1 (สภาขา้ราชการ มก.) รา่ง.. 2 (คณะอนุกรรมการยกรา่งขอ้บังคับ HR) 

1. ตอ้งเป็นผูป้ฏบิตังิานในสงักดัสว่นงาน
เดยีวกบัผูส้มคัรรับเลอืกตัง้ 

1. ขา้ราชการหรอืพนักงานมหาวทิยาลยัหรอื
พนักงานทีเ่ปลีย่นสถานภาพมาจาก
ขา้ราชการหรอืลกูจา้งประจ าของสว่น
ราชการ และ 
 

2. พน้จากการทดลองปฏบิตังิานในสว่นงาน
แลว้ 



การเลอืกตัง้ (ทั่วไป) กรรมการสภาพนักงาน 

รา่ง.. 1 (สภาขา้ราชการ มก.) รา่ง.. 2 (คณะอนุกรรมการยกรา่งขอ้บังคับ HR) 

1. เมือ่วาระการด ารงต าแหน่งของกรรมการ
สภาพนักงานจะสิน้สดุลง ใหป้ระธานสภา
พนักงานแจง้ใหอ้ธกิารบดทีราบลว่งหนา้
ไมน่อ้ยกวา่ 90 วนั 
 

2. ใหม้หาวทิยาลยัก าหนดวธิกีารเลอืกตัง้ 
และประกาศรายชือ่ผูท้ีไ่ดรั้บเลอืกตัง้เป็น
กรรมการสภาพนักงานภายใน 7 วนั
นับตัง้แตว่นัเลอืกตัง้ 

1. ในกรณีทีก่รรมการสภาพนักงานจะถงึคราว
ออกตามวาระ ใหป้ระธานสภาพนักงานท า
หนังสอืแจง้อธกิารบดกีอ่นวนัครบวาระ
อยา่งนอ้ย 60 วนั และ 
 

2. ใหอ้ธกิารบดดี าเนนิการเลอืกตัง้
ประธานสภาพนักงาน และกรรมการสภา
พนักงานใหแ้ลว้เสร็จกอ่นวันครบวาระไม่
นอ้ยกวา่ 5 วนัท าการ 



การเลอืกตัง้ (ทั่วไป) กรรมการสภาพนักงาน 

รา่ง.. 1 (สภาขา้ราชการ มก.) รา่ง.. 2 (คณะอนุกรรมการยกรา่งขอ้บังคับ HR) 

1. ใหอ้ธกิารบดเีป็นผูด้ าเนนิการเลอืกตัง้
กรรมการสภาพนักงานและมอี านาจ
ก าหนดหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารเพือ่
ด าเนนิการการเลอืกตัง้ไดต้ามความ
เหมาะสม รวมทัง้ใหม้อี านาจตัง้
คณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ หรอื
บคุคลใดบคุคลหนึง่เพือ่ด าเนนิการแทนได ้
 

2. ผูม้สีทิธเิลอืกตัง้กรรมการสภาพนักงาน 
ตอ้งเป็นผูป้ฏบิตังิานในสงักดัสว่นงาน
เดยีวกบัผูส้มคัรรับเลอืกตัง้ 

1. จับสลากคณะฯ ทีจ่ะมกีรรมการสภาพนักงาน
ทีเ่ป็นคณาจารย ์

2. ใหอ้ธกิารบดสีัง่ใหส้ว่นงานจัดใหม้กีาร
เลอืกตัง้กรรมการสภา-พนักงานพรอ้มกนั 
สว่นงานละ 1 ชือ่ 
 

3. ผูส้มคัรจะไมส่ามารถหาเสยีงดว้ยวธิกีารใดๆ 
ไดย้กเวน้ทีส่ว่นงานก าหนดไว ้
 

4. การลงคะแนนใหก้ระท าโดยลบั แตก่ารนับ
คะแนนใหก้ระท าโดยเปิดเผย กรณีทีผู่ส้มคัร
มคีะแนนเทา่กนั ใหห้วัหนา้สว่นงานจับสลาก
โดยมผีูส้มคัรรว่มรับรู ้



การเลอืกตัง้ (ทั่วไป) กรรมการสภาพนักงาน 

รา่ง.. 1 (สภาขา้ราชการ มก.) รา่ง.. 2 (คณะอนุกรรมการยกรา่งขอ้บังคับ HR) 

3.   ถา้มผีูส้มคัรรับเลอืกตัง้กรรมการสภา
พนักงานเพยีง 1 คน ใหผู้ส้มคัรรับ
เลอืกตัง้ตอ้งไดรั้บคะแนนเสยีง
สนับสนุนไมน่อ้ยกวา่รอ้ยละ 10 ของผู ้
มสีทิธลิงคะแนนเลอืกตัง้ จงึจะไดรั้บ
การแตง่ตัง้เป็นกรรมการสภาพนักงาน 
 

5.  กรณีทีม่ผีูส้มคัรเป็นตวัแทนสว่นงานเพยีงคน
เดยีว ใหถ้อืวา่ผูนั้น้เป็นตวัแทนสว่นงานนัน้ 
โดยไมต่อ้งมกีารลงคะแนน   
 

6.  หากมสีว่นงานใด ไมม่ผีูส้มคัรเป็นตวัแทนสว่น
งาน ใหถ้อืวา่สว่นงานสละสทิธใินการมี
กรรมการสภา-พนักงาน ของสว่นงานนัน้และ
ใหถ้อืวา่สภาพนักงานมอีงคป์ระกอบครบถว้น
โดยไมม่กีรรมการสภาพนักงานตวัแทนสว่น
งานนัน้ 



การเลอืกตัง้ (ซอ่ม) กรรมการสภาพนักงาน 

รา่ง.. 1 (สภาขา้ราชการ มก.) รา่ง.. 2 (คณะอนุกรรมการยกรา่งขอ้บังคับ HR) 

1. ใหป้ระธานสภาพนักงานท าหนังสอืแจง้
อธกิารบดภีายใน 15 วนั นับแตว่นัทีท่ราบ
เรือ่งกรรมการสภาพนักงานวา่งลง และให ้
อธกิารบดดี าเนนิการเลอืกตัง้กรรมการสภา
พนักงานแทนต าแหน่งทีว่า่งใหแ้ลว้เสร็จ
ภายใน 45 วนั นับแตว่นัทีไ่ดรั้บหนังสอื
แจง้ 

1. ใหอ้ธกิารบดดี าเนนิการเลอืกตัง้กรรมการ
สภาพนักงานแทนต าแหน่งทีว่า่งใหแ้ลว้
เสร็จภายใน 20 วนัท าการ นับแตว่นัที่
ไดรั้บหนังสอืแจง้ 
 



การเลอืกตัง้ (ซอ่ม) กรรมการสภาพนักงาน 

รา่ง.. 1 (สภาขา้ราชการ มก.) รา่ง.. 2 (คณะอนุกรรมการยกรา่งขอ้บังคับ HR) 

1. วาระการด ารงต าแหน่งของกรรมการสภาพนักงานทีไ่ดรั้บเลอืกตัง้เขา้มาแทนที ่เริม่ตัง้แต่
วนัทีม่หาวทิยาลยัประกาศผลเลอืกตัง้ และอยูใ่นต าแหน่งไดเ้ทา่กบัวาระทีเ่หลอืของผูท้ีต่น
แทน 
 

2. ถา้วาระการด ารงต าแหน่งของกรรมการสภาพนักงานเหลอืไมเ่กนิ 120 วนั อาจจะไม่
เลอืกตัง้ซอ่มก็ได ้ทัง้นี ้ใหอ้ยูใ่นดลุพนิจิของอธกิารบด ี
 

3. ในกรณีทีม่กีารจัดตัง้สว่นงานใหมใ่นมหาวทิยาลยั ใหป้ระธานสภาพนักงานท าหนังสอืแจง้
อธกิารบดภีายใน 15 วนั นับแตว่นัประกาศจัดตัง้สว่นงานนัน้ เพือ่ใหอ้ธกิารบดดี าเนนิการ
เลอืกตัง้กรรมการสภาพนักงานจาสว่นงานดงักลา่วใหแ้ลว้เสร็จภายในสีส่บิหา้วนั นับแต่
วนัทีไ่ดรั้บหนังสอืแจง้ 



การพน้หรอืสิน้สดุ จากต าแหน่ง ของกรรมการสภาพนักงาน 

รา่ง.. 1 (สภาขา้ราชการ มก.) รา่ง.. 2 (คณะอนุกรรมการยกรา่งขอ้บังคับ HR) 

1. หมดวาระ   2. ตาย    3. ลาออก   4. ไดรั้บโทษเพราะกระท าผดิทางวนัิย    
5. การยบุเลกิ / ยา้ยสงักดัสว่นงาน / พน้สภาพจากผูป้ฏบิตังิานใน มก. 

6. ไดรั้บแตง่ตัง้ใหเ้ป็นผูด้ ารงต าแหน่งทางการบรหิารของสว่นงานตัง้แตร่ะดบั
คณบด ีผูอ้ านวยการ หรอืหวัหนา้สว่นงาน ขึน้ไป 

1. ขาดการประชมุสภาพนักงานสมยั
สามญัตดิตอ่กนัสามครัง้ โดยไมแ่จง้
เหตผุลลว่งหนา้เป็นลายลกัษณ์อกัษร
ตอ่เลขาธกิารสภาพนักงาน หรอื
ภายใน  7 วนัหลงัการประชมุแตล่ะครัง้ 

2. สภาพนักงานโดยคะแนนเสยีงไมน่อ้ย
กวา่ 2 ใน 3 ของกรรมการสภา
พนักงานทัง้หมดมมีตใิหอ้อก 

1. ขาดการประชมุสมยัสามญั รวมจ านวน 8 ครัง้ใน
แตล่ะวาระการด ารงต าแหน่ง โดยไมแ่จง้เหตผุล
เป็นหนังสอืตอ่เลขาธกิารสภาพนักงาน ทราบ
ลว่งหนา้หรอืภายใน 7  วนัหลงัการประชมุแตล่ะ
ครัง้  

2. สภาพนักงานมคีะแนนเสยีงไมน่อ้ยกวา่กึง่หนึง่
ขององคป์ระชุม มมีตใิหอ้อก ยกเวน้ต าแหน่ง
ประธานสภาพนักงาน 

3. ไรค้วามสามารถตามค าสัง่ศาล  
4. ตอ้งค าพพิากษาเมือ่คดถีงึทีส่ดุใหจ้ าคกุ ยกเวน้

เป็นความผดิลหโุทษ 



การเลอืกประธานสภาพนักงาน 
รา่ง.. 1 (สภาขา้ราชการ มก.) รา่ง.. 2 (คณะอนุกรรมการยกรา่งขอ้บังคับ HR) 

1. ใหเ้ป็นไปตามระเบยีบ
วา่ดว้ยวธิกีาร
ด าเนนิงานของสภา
พนักงาน 

1. เป็นกรรมการสภาพนักงาน 
2. แสดงเจตนาเขา้รับการสรรหาเป็นประธานสภา-พนักงาน 
3. ไมเ่ป็นกรรมการสรรหาประธานสภา-พนักงาน หรอื รอง

ประธานสภา-พนักงาน 
4. มคีณะกรรมการสรรหาประธานสภา-พนักงาน 11 คน ไดแ้ก ่
     4.1 ผูแ้ทนกรรมการสภาพนักงาน จ านวน 6 คน 
     4.2 ผูแ้ทนหวัหนา้สว่นงานจ านวน 2 คน (คณบด ี1 คน  
           ผูอ้ านวยการสถาบนั ส านัก หรอืเทยีบเทา่ 1 คน) 
     4.3 ผูแ้ทนกรรมการสภาพมหาวทิยาลยั ประเภทคณาจารย ์
           ประจ า จ านวน 1 คน 
     4.4 ผูแ้ทนอดตีประธานสภาขา้ราชการ หรอืสภา-พนักงาน  
           จ านวน 1 คน 
     4.5 ผูท้รงคณุวฒุ ิ(อดตีประธานสภาคณาจารย ์สภาพนักงาน  
           สภาขา้ราชการ จากภายนอกมหาวทิยาลยั จ านวน 1 คน 
           (เลอืกบญัชจีากรายชือ่ทีก่ าหนดไว)้ 

ใหอ้ธกิารบด ี(ประธาน) คดัเลอืกกรรมการสรรหา 11 คน โดยวธิกีาร
จับสลากจากบญัชรีายชือ่  



การเลอืกรองประธานสภาพนักงาน 

รา่ง.. 1  
(สภาขา้ราชการ มก.) 

รา่ง.. 2 (คณะอนุกรรมการยกรา่งขอ้บังคับ HR) 

 1. ในการประชมุสภาพนักงานครัง้แรกหลังจากเขา้ด ารงต าแหน่ง ให ้
ประธานสภาพนักงานจัดใหม้กีารเลอืกรองประธานสภาพนักงาน 
จ านวน 2 คน  

2. รองประธานสภาพนักงานคนที ่1 มาจากกรรมการทีเ่ป็นคณาจารย์
ประจ าเต็มเวลา คนที ่2 มาจากกรรมการทีเ่ป็นสาย สนับสนุน 

3. การเลอืกใหด้ าเนนิการลงคะแนนดว้ยวธิลีกัและนับเปิดเผย หาก
คะแนนเทา่กนัใหใ้ชว้ธิกีารจับสลาก 

4. โดยการประชมุครัง้นี ้องคป์ระชมุตอ้งไมน่อ้ยกวา่ 2 ใน 3 ของ
กรรมการสภาพนักงานทีอ่ธกิารบดปีระกาศแตง่ตัง้แลว้ 

5. โดยผูไ้ดรั้บการเลอืก ตอ้งไดค้ะแนนเสยีงเกนิกึง่หนึง่ขององค์
ประชมุ  หากยงัไมม่ผีูไ้ดรั้บคะแนนถงึกึง่หนึง่ขององคป์ระชมุ ให ้
ลงคะแนนใหมเ่ฉพาะผูไ้ดรั้บคะแนนสงูสดุสองอนัดบัแรก 



วาระการด ารงต าแหน่ง ของประธาน/รองประธานสภา-พนักงาน 

รา่ง.. 1 (สภาขา้ราชการ มก.) รา่ง.. 2 (คณะอนุกรรมการยกรา่งขอ้บังคับ HR) 

1. ประธานสภาพนักงาน และรองประธานสภา
พนักงาน มวีาระการด ารงต าแหน่งคราวละ
หนึง่ปีหกเดอืน 
 

2. ประธานสภาพนักงานสามารถด ารง
ต าแหน่งประธานสภาพนักงานไดไ้มเ่กนิ 4 
วาระ 

1. ประธานสภาพนักงาน และรองประธานสภา
พนักงาน มวีาระการด ารงต าแหน่งคราวละ
2 ปี 
 

2. ผูไ้ดรั้บเลอืกเป็นประธานสภาพนักงาน
สามารถด ารงต าแหน่งประธานสภา
พนักงานไดไ้มเ่กนิ 2 วาระตดิตอ่กนั 



การสิน้สดุการด ารงต าแหน่ง ประธาน/รองประธานสภาพนักงาน 

รา่ง.. 1 (สภาขา้ราชการ มก.) รา่ง.. 2 (คณะอนุกรรมการยกรา่งขอ้บังคับ HR) 

1. สิน้สดุสมาชกิภาพ 
2. ลาออก  
3. กรรมการสภาพนักงานไมน่อ้ยกวา่ 1 ใน 3         

ของจ านวนกรรมการสภาพนักงานทัง้หมด
เขา้ชือ่ใหส้ภาพนักงานเลอืกตัง้ประธานสภา
พนักงาน / รองประธานสภาพนักงานใหม ่
และ สภาพนักงานมมีตเิห็นชอบ ดว้ย
คะแนนเสยีง ไมน่อ้ยกวา่ 2 ใน 3 ของ
กรรมการสภาพนกังานท ัง้หมด 

1. ลาออกและไดรั้บการอนุมตั ิ 
2. กรรมการสภาพนักงานไมน่อ้ยกวา่ 15 คน

เขา้ชือ่ใหป้ระธานสภาพนักงาน และหรอื
รองประธานสภาพนักงาน พน้จากต าแหน่ง 
และสภาพนักงานมมีตเิห็นชอบ ดว้ยคะแนน
เสยีงไมน่อ้ยกวา่ 2 ใน 3 ขององคป์ระชุม 

3. มกีารเรยีกประชมุ แตม่กีรรมการสภา
พนักงานมาไมค่รบองคป์ระชุมตดิตอ่กนั 
4 คร ัง้  ใหก้ารด ารงต าแหน่งของ
ประธานสภาพนักงานสิน้สดุลงทนัท ี



การเลอืกประธานสภาพนักงาน แทนต าแหน่งทีว่า่ง 

รา่ง.. 1 (สภาขา้ราชการ มก.) รา่ง.. 2 (คณะอนุกรรมการยกรา่ง
ขอ้บังคับ HR) 

1. ถา้ประธานสภาพนักงานหรอืรองประธานสภาพนักงาน 
วา่งลง ใหห้ัวหนา้งานสภาพนักงานแจง้อธกิารบดทีราบ
ภายใน 7 วนั และ 
 

2. ใหอ้ธกิารบดหีรอืผูไ้ดรั้บมอบหมายจากอธกิารบดเีรยีก
ประชมุสภาพนักงาน ภายใน 15 วนันับแตว่นัทีพ่น้จาก
ต าแหน่ง และท าหนา้ทีเ่ป็นประธานและด าเนนิการ
เลอืกตัง้แทนต าแหน่งทีว่า่งลง ผูไ้ดรั้บการเลอืกตัง้ให ้
ด ารงต าแหน่งทนัท ีและมวีาระการด ารงต าแหน่งเทา่
ก าหนดเวลาทีเ่หลอืของผูซ้ ึง่ตนแทน 

1. ถา้ต าแหน่งประธานสภา
พนักงานและกรรมการสภา
พนักงานวา่งลง ใหห้วัหนา้
งานสภาพนักงานท าหนังสอื
แจง้อธกิารบดภีายใน 10 วนั
ท าการ นับแตว่นัทีรั่บทราบ
เรือ่ง 
 
 



การประชมุ 

รา่ง.. 1 (สภาขา้ราชการ มก.) รา่ง.. 2 (คณะอนุกรรมการยกรา่งขอ้บังคับ HR) 

ใหป้ระธานสภาพนักงานเป็นผูเ้รยีกประชมุสามญัสภาพนักงานอยา่งนอ้ยเดอืนละหนึง่ครัง้  

1. ถา้กรรมการสภาพนักงานจ านวนไม่
นอ้ยกวา่ 1 ใน 4 ของกรรมการสภา
พนักงานทัง้หมดรอ้งขอเป็นลาย
ลกัษณ์อกัษรใหม้กีารประชมุสภา
พนักงาน  

2. ใหป้ระธานสภาพนักงาน หรอืผูท้ีไ่ดรั้บ
มอบหมาย เรยีกประชมุสภาพนักงาน
ภายใน 15 วนั นับแตว่นัทีไ่ดรั้บค ารอ้ง
ขอ หากไมม่กีารเรยีกประชมุภายใน
ก าหนดดงักลา่ว ใหผู้ร้อ้งขอเป็นผูเ้รยีก
ประชมุสภาพนักงานได ้
 

1. ในกรณีทีม่เีรือ่งจ าเป็นเรง่ดว่น ประธานสภา
พนักงานอาจเรยีกประชมุวสิามญัสภาพนักงาน 
โดยตอ้งแจง้เป็นหนังสอืแกก่รรมการสภา
พนักงานทกุคน  

2. ถา้กรรมการสภาพนักงานจ านวนไมน่อ้ยกวา่ 15 
คน รอ้งขอเป็นหนังสอืใหม้กีารประชมุวสิามญั
สภาพนักงาน ใหป้ระธานสภาพนักงาน รอง
ประธานสภาพนักงาน หรอืผูท้ีไ่ดรั้บมอบหมาย 
แจง้เป็นหนังสอืแกก่รรมการสภาพนักงานทกุคน 
ภายใน 5 วนัท าการ นับแตว่นัทีไ่ดรั้บค ารอ้งขอ 
และไมน่อ้ย 5 วนัท าการ กอ่นการประชมุ  หาก
ไมม่กีารเรยีกประชมุวสิามญัภายในก าหนด
ดงักลา่ว ใหผู้ร้อ้งขอเป็นผูเ้รยีกประชมุวสิามญัได ้



การประชมุ 

รา่ง.. 1 (สภาขา้ราชการ มก.) รา่ง.. 2 (คณะอนุกรรมการยกรา่งขอ้บังคับ HR) 

ใหป้ระธานสภาพนักงานเป็นประธานทีป่ระชมุ  

1. ในกรณีทีป่ระธานสภาพนักงานไมอ่าจ
ปฏบิตัหินา้ทีไ่ด ้ 
 

2. ใหร้องประธานสภาพนักงานคนทีห่นึง่ หรอื
รองประธานสภาพนักงานคนทีส่อง เป็น
ประธานทีป่ระชมุ  

3. ถา้รองประธานสภาพนักงานไมอ่าจปฏบิตัิ
หนา้ทีไ่ด ้ใหท้ีป่ระชมุเลอืกกรรมการสภา
พนักงานคนหนึง่ทีอ่าวโุสสงูสดุเป็นประธาน
ทีป่ระชมุ 

1. ในกรณีทีป่ระธานสภาพนักงานไมอ่าจ
ปฏบิตัหินา้ทีไ่ดแ้ละไมไ่ดม้อบหมายผูใ้ดให ้
ปฏบิตัหินา้ทีแ่ทน  

2. ใหท้ีป่ระชมุเลอืกรองประธานสภาพนักงาน
เป็นประธานการประชมุ   
 

3. ถา้รองประธานสภาพนักงานไมอ่าจปฏบิตัิ
หนา้ทีไ่ด ้ใหท้ีป่ระชมุเลอืกกรรมการสภา
พนักงานคนหนึง่เป็นประธานการประชมุ 



การประชมุ 

รา่ง.. 1 (สภาขา้ราชการ มก.) รา่ง.. 2 (คณะอนุกรรมการยกรา่งขอ้บังคับ HR) 

1. การประชมุตอ้งมกีรรมการสภาพนักงานเขา้รว่มประชมุอยา่งนอ้ยกึง่หนึง่ของกรรมการสภา
พนักงานทัง้หมด จงึจะเป็นองคป์ระชมุ 

2. การลงมตขิองทีป่ระชมุสภาพนักงาน ถา้ไมร่ะบเุป็นอยา่งอืน่ ใหถ้อืคะแนนเสยีงขา้งมากของ
กรรมการสภาพนักงานทีม่าประชมุ ถา้มคีะแนนเสยีงเทา่กนั ใหป้ระธานทีป่ระชมุเป็นผูช้ ีข้าด 

3. ในการประชมุสภาพนักงานทกุครัง้ ตอ้งมบีนัทกึรายงานการประชมุ และสง่ส าเนารายงานการ
ประชมุใหท้กุสว่นงาน ทราบทกุครัง้ 

4. มตขิองสภาพนักงานใหน้ าเสนอตอ่อธกิารบด ีคณะกรรมการบรหิารมหาวทิยาลัย และสภา
มหาวทิยาลยั  

 1. กรรมการสภาพนักงานอาจเสนอญัตตติอ่ทีป่ระชมุสภา
พนักงานเป็นหนังสอื  กอ่นการประชมุอยา่งนอ้ย 7 วนั 
เวน้แตเ่ป็นเรือ่งดว่นและทีป่ระชมุพจิารณาแลว้มเีหตผุล
เหมาะสมใหเ้สนอในทีป่ระชมุได ้



การด าเนนิงาน 

รา่ง.. 1 (สภาขา้ราชการ มก.) รา่ง.. 2 (คณะอนุกรรมการยกรา่งขอ้บังคับ HR) 

1. การด าเนนิงานของกรรมการสภาพนักงานถอืเป็นการปฏบิตังิานแกม่หาวทิยาลยั 
 

2. การด าเนนิงานใด ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบันโยบายและการกระท าในนามของสภาพนักงานจะตอ้ง
ไดรั้บความเห็นชอบจากทีป่ระชมุสภาพนักงานกอ่น ยกเวน้ในกรณีเป็นเรือ่งจ าเป็นเรง่ดว่น ให ้
ประธานสภาพนักงานตดัสนิใจตามความเหมาะสม แลว้แจง้ใหส้ภาพนักงานทราบทนัททีีม่ี
การประชมุครัง้ตอ่ไป 

1. ใหส้ภาพนักงานมสี านักงาน เจา้หนา้ที ่และ
อปุกรณ์ โดยไดรั้บงบประมาณจาก
มหาวทิยาลยั 

1. ใหป้ระธานสภาพนักงาน เสนอรายงานการ
ด าเนนิงานประจ าปีของสภาพนักงานตอ่
อธกิารบด ี



การด าเนนิงาน 

รา่ง.. 1 (สภาขา้ราชการ มก.) รา่ง.. 2 (คณะอนุกรรมการยกรา่งขอ้บังคับ HR) 

1. ใหม้งีานสภาพนักงานอยูภ่ายใตส้งักดัส านักงานสภามหาวทิยาลยั โดยไดรั้บการสนับสนุน
งบประมาณตามระเบยีบของมหาวทิยาลยัและความรว่มมอืจากสว่นงานตา่ง ๆ ของ
มหาวทิยาลยั 
 

2. การด าเนนิกจิการภายในส านักงานสภาพนักงาน ใหเ้ป็นไปตามระเบยีบวา่ดว้ยวธิกีาร
ด าเนนิงานของสภาพนักงาน 



อ านาจหนา้ที ่ประธานสภาพนักงาน  

รา่ง.. 1 (สภาขา้ราชการ มก.) รา่ง.. 2 (คณะอนุกรรมการยกรา่งขอ้บังคับ HR) 

1. เรยีกประชมุสภาพนักงาน หรอืคณะกรรมการบรหิารสภาพนักงาน และเป็นประธานทีป่ระชมุ 
2. ด าเนนิกจิกรรมของสภาพนักงานตามขอ้บงัคบัวา่ดว้ยสภาพนักงาน และระเบยีบวา่ดว้ยการ

ด าเนนิงานของสภาพนักงาน 
3. ด าเนนิกจิกรรมตามมตทิีป่ระชมุสภาพนักงานและคณะกรรมการบรหิารสภาพนักงาน 
4. ควบคมุ ดแูล รับผดิชอบการด าเนนิงานของส านักงานสภาพนักงาน 

1. เสนอรายงานการด าเนนิงาน
ประจ าปีของสภาพนักงานตอ่
อธกิารบดแีละสภามหาวทิยาลยั 

2. ด าเนนิกจิกรรมอืน่ ๆ ตามทีส่ภา
มหาวทิยาลยัหรอือธกิารบดี
มอบหมาย 

1. เป็นผูแ้ทนสภาพนักงานในการน ามตขิองสภา
พนักงานเสนอตอ่สภามหาวทิยาลยั โดยตอ้ง
อภปิรายปกป้องมตขิองสภาพนักงานอยา่งเต็ม
ความสามารถ และตอ้งน าผลการประชมุสภา
มหาวทิยาลยัในสว่นนัน้ แจง้ในทีป่ระชมุสภา
พนักงานในคราวประชมุครัง้ถดัไป 

2. เป็นผูแ้ทนสภาพนักงานในกจิกรรมของมหาวทิยาลยั  
3. ปฏบิตัหินา้ทีอ่ืน่ในฐานะตวัแทนผูป้ฏบิตังิานใน

มหาวทิยาลยั ในการปฏบิตังิานฐานะกรรมการสภา
มหาวทิยาลยั  



อ านาจหนา้ที ่รองประธานสภาพนักงาน  

รา่ง.. 1 (สภาขา้ราชการ มก.) รา่ง.. 2 (คณะอนุกรรมการยกรา่งขอ้บังคับ HR) 

1. ท าหนา้ทีแ่ทนประธานสภาพนักงาน เมือ่
ประธานสภาพนักงานไมอ่าจท าหนา้ทีไ่ด ้
 

2. ท าหนา้ทีต่ามทีไ่ดรั้บมอบหมายจาก
ประธานสภาพนักงาน 
 

1. ท าหนา้ทีแ่ทนประธานสภาพนักงาน เมือ่
ต าแหน่งประธานสภาพนักงานวา่งลงหรอื
ประธานสภาพนักงานไมอ่าจท าหนา้ทีไ่ด ้
โดยประธานสภาพนักงานตอ้งมอบอ านาจ
เป็นหนังสอืแกร่องประธานคนใดคนหนึง่
เทา่นั ้
 

2. ปฏบิตัหินา้ทีต่ามมตทิีป่ระชมุสภาพนักงาน 
 

3. เรยีกประชมุกรรมการสภาพนักงานเฉพาะที่
เป็นพนักงานกลุม่เดยีวกบัตน  
 

4. ท าหนา้ทีต่ามทีไ่ดรั้บมอบหมายจาก
ประธานสภาพนักงาน 



อ านาจหนา้ทีเ่ลขาธกิารสภาพนักงาน 

รา่ง.. 1 (สภาขา้ราชการ มก.) รา่ง.. 2 (คณะอนุกรรมการยกรา่งขอ้บังคับ HR) 

1. ท าหนา้ทีแ่ทนเลขานุการทีป่ระชมุสภาพนักงาน และทีป่ระชมุคณะกรรมการบรหิารสภา
พนักงาน 

2. จัดท ารายงานประจ าปีของสภาพนักงาน 
3. ควบคมุและรับผดิชอบเกีย่วกบัการเงนิ เอกสาร และทรัพยส์นิของสภาพนักงาน 
4. ด าเนนิกจิกรรมตามทีก่ าหนดไวใ้นขอ้บงัคบัสภาพนักงาน 
5. ด าเนนิกจิกรรมอืน่ๆ ตามทีป่ระธานสภาพนักงานมอบหมาย 
6. ก าหนดและรักษาระเบยีบการบรหิารส านักงานของสภาพนักงาน 

1. ท าหนา้ทีแ่ทนเลขานุการทีป่ระชมุสภา
พนักงาน และทีป่ระชมุคณะกรรมการ
บรหิารสภาพนักงาน 
 

2. ใหส้ภาพนักงานมอี านาจในการออก
ระเบยีบวา่ดว้ยวธิกีารด าเนนิงานของสภา
พนักงาน 

 



การด าเนนิงาน 

รา่ง.. 1 (สภาขา้ราชการ มก.) 

1. ใหส้ภาพนักงานมอี านาจในการออกระเบยีบวา่ดว้ยวธิกีารด าเนนิงานของสภาพนักงาน 

การแกไ้ขขอ้บงัคบั 

รา่ง.. 1 (สภาขา้ราชการ มก.) รา่ง.. 2 (คณะอนุกรรมการยกรา่งขอ้บังคับ HR) 

1. การแกไ้ขขอ้บงัคบันีจ้ะกระท าไดโ้ดยมติ
ของทีป่ระชมุสภาพนักงาน ดว้ยคะแนน
เสยีงไมน่อ้ยกวา่ 3 ใน 4 ของกรรมการ
สภาพนักงานทัง้หมด และดว้ยความ
เห็นชอบของสภามหาวทิยาลยั 

1. จะกระท าไดโ้ดยมตขิองทีป่ระชมุสามญัสภา
พนักงาน ดว้ยคะแนนเสยีงไมน่อ้ยกวา่กึง่
หนึง่ของกรรมการสภาพนักงานทัง้หมด 
และโดยความเห็นชอบของสภา
มหาวทิยาลยั  



บทเฉพาะกาล 

รา่ง.. 1 (สภาขา้ราชการ มก.) รา่ง.. 2 (คณะอนุกรรมการยกรา่งขอ้บงัคบั HR) 

1. ใหผู้ป้ฏบิตังิานในมหาวทิยาลยัอยู ่ณ วนัเริม่ปี
บญัช ี2559 เป็นผูม้สีทิธเิลอืกตัง้และเป็นผูม้สีทิธิ
เขา้รับเลอืกตัง้ 
 

2. กรณีทีถ่งึวนัที ่.....เดอืน..... พ.ศ. 2559 แลว้ แต่
ยงัไดก้รรมการสภาพนักงานไมค่รบจ านวนใหถ้อื
วา่สภาพนักงานประกอบดว้ยกรรมการสภา
พนักงานเทา่ทีไ่ดม้า แตท่ัง้นีจ้ะตอ้งมจี านวนอยา่ง
นอ้ยกึง่หนึง่ของจ านวนกรรมการสภาพนักงานทีจ่ะ
พงึมตีามขอ้บงัคบั รวมทัง้จะตอ้งด าเนนิการ
เลอืกตัง้ใหไ้ดม้าซึง่จ านวนจนครบจ านวนตามที่
ก าหนดไวใ้นขอ้ 6 ใหแ้ลว้เสร็จโดยเร็ว 

1. ใหอ้ธกิารบดจีัดใหม้กีารเลอืกตัง้
ประธานสภาพนักงานและกรรมการ
สภาพนักงาน ใหแ้ลว้เสร็จและ
ประกาศแตง่ตัง้กรรมการสภา
พนักงานทัง้หมดภายใน 60 วนั นับ
แตอ่อกขอ้บงัคบัฉบบันี้ 



บทเฉพาะกาล 

รา่ง.. 1 (สภาขา้ราชการ มก.) 

1. ในวาระเริม่แรก เมือ่ครบก าหนด 18 เดอืน นับแตว่นัทีเ่ริม่ตน้สมาชกิภาพ ใหก้รรมการสภา
พนักงานจ านวนกึง่หนึง่พน้จากต าแหน่งโดยวธิจีับสลาก  
 

2. ใหก้ระท าลว่งหนา้ 90 วนักอ่นครบก าหนด 
 

3. ในการประชมุสภาพนักงานครัง้แรก ใหอ้ธกิารบดเีป็นผูเ้รยีกประชมุและท าหนา้ทีป่ระธานในที่
ประชมุเป็นการชัว่คราว เพือ่ด าเนนิการเลอืกตัง้ประธานสภาพนักงาน โดยใชว้ธิลีงคะแนนลบั 
และการนับเปิดเผย 
 

4. ในการประชมุสภาพนักงานครัง้แรก หลงัจากไดผู้ด้ ารงต าแหน่งประธานสภาพนักงาน ให ้
ด าเนนิการประชมุเพือ่พจิารณาระเบยีบวา่ดว้ยการการด าเนนิงานสภาพนักงาน(ฉบบัรา่ง) และ 
 

5. ใหท้ีป่ระชมุมมีตอิอกระเบยีบวา่ดว้ยการด าเนนิงานสภาพนักงาน ส าหรับการประชมุสภา
พนักงานในครัง้ตอ่ไป หรอืด าเนนิการโดยอนุโลมดว้ยระเบยีบวา่ดว้ยการด าเนนิงานของสภา
พนักงาน (ฉบบัรา่ง) เป็นการชัว่คราว เพือ่ใหเ้กดิความเรยีบรอ้ยของกจิการสภาพนักงาน 


