ข้ อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
ว่าด้ วย กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย
พ.ศ.๒๕๔๗
_______________
โดยที่เป็ นการสมควรออกข้ อบังคับเกี่ ยวกับกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการส่งเสริ มกิจการ
มหาวิทยาลัย อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๑๘ (๒) และมาตรา ๒๕ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
ราชภัฏ พ.ศ.๒๕๔๗ สภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต จึงออกข้ อบังคับไว้ ดังต่อไปนี ้
ข้ อ ๑ ข้ อบังคับนีเ้ รี ยกว่า “ข้ อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ว่าด้ วย กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ในคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๗”
ข้ อ ๒ ข้ อบังคับนี ้ให้ ใช้ บงั คับตังแต่
้ วนั ถัดจากวันประกาศเป็ นต้ นไป
ข้ อ ๓ ในข้ อบังคับนี ้
“มหาวิทยาลัย” หมายถึง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
“สภามหาวิทยาลัย” หมายถึง สภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
“คณะกรรมการสรรหา” หมายถึง คณะกรรมการสรรหาผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการส่งเสริ มกิจการ
มหาวิทยาลัย
“เขตพื ้นที่บริการการศึกษา” หมายถึง จังหวัดที่มหาวิทยาลัย วิทยาเขต หรื อศูนย์การศึกษาตังอยู
้ ่
“อธิการบดี” หมายถึง อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
ข้ อ ๔ ให้ คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย มีกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจานวนสิบห้ าคน
ให้ คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยเลือกกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิที่เป็ นบุคคลภายนอกคนหนึ่ง
เป็ นประธาน และให้ ประธานเลือกกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิอีกสองคน เป็ นรองประธาน และเลขานุการ อย่างละ
หนึง่ คนตามลาดับ
ข้ อ ๕ ผู้ดารงตาแหน่งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ต้ องมีคณ
ุ สมบัติ ดังนี ้
(๑) มีคณ
ุ ธรรม และจริยธรรมเป็ นที่ยอมรับของสังคม

(๒) มีความรู้ ความเชี่ยวชาญด้ านการศึกษา มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
กฎหมาย การงบประมาณและการเงิ น การบริ หารงานบุคคล การปกครองส่ วนท้ องถิ่ น การศาสนา ศิ ล ปะ
และวัฒนธรรม และด้ านอื่นๆ ตามที่สภามหาวิทยาลัยเห็นสมควร
(๓) มีความเป็ นผู้นา และความสามารถในการบริหารอันจะเป็ นประโยชน์ตอ่ การพัฒนามหาวิทยาลัย
(๔) มีความสนใจและเห็นความสาคัญของการศึกษาในระดับอุดมศึกษา หรื อการศึกษาเพื่อพัฒนา
ท้ องถิ่น หรื อเทคโนโลยีสารสนเทศ
(๕) มีความสนใจเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างมหาวิทยาลัยกับประชาชน
(๖) มีสถานภาพทางสังคม ซึง่ เอื ้ออานวยประโยชน์ตอ่ การดาเนินงานของมหาวิทยาลัย
(๗) สามารถอุทิศเวลาให้ แก่กิจการของมหาวิทยาลัย
ข้ อ ๖ ประธานและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ มีวาระอยู่ในตาแหน่งคราวละสามปี และอาจได้ รับแต่งตัง้
ใหม่อีกได้
นอกจากการพ้ นจากต าแหน่ ง ตามวาระในวรรคหนึ่ ง ให้ ประธานและกรรมการผู้ ทรงคุ ณ วุ ฒิ
พ้ นจากตาแหน่ง เมื่อ
(๑) ตาย
(๒) ลาออก
(๓) ขาดคุณสมบัตขิ องการเป็ นกรรมการในประเภทนันๆ
้
(๔) ถูกจาคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สดุ ให้ จาคุก
(๕) สภามหาวิ ท ยาลัย ให้ ออกเพราะมี ค วามประพฤติ เ สื่ อ มเสี ย หรื อ บกพร่ อ งต่ อ หน้ าที่ ห รื อ
หย่อนความสามารถ
(๖) เป็ นบุคคลล้ มละลาย
(๗) เป็ นคนไร้ ความสามารถหรื อคนเสมือนไร้ ความสามารถ
(๘) ถูกลงโทษทางวิ นัยอย่างร้ ายแรง หรื อถูกสั่ง ให้ ออกเพราะเหตุมี ม ลทินหรื อ มัวหมองในกรณี
ที่ถกู สอบสวนทางวินยั อย่างร้ ายแรง
การพ้ นจากตาแหน่งตาม (๕) ต้ องเป็ นไปตามมติสองในสามของจานวนกรรมการสภามหาวิทยาลัย
เท่าที่มีอยู่
ข้ อ ๗ ให้ ส ภามหาวิ ทยาลัยแต่ง ตัง้ คณะกรรมการขึ น้ คณะหนึ่ ง เรี ยกว่ า “คณะกรรมการสรรหา
ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย” ประกอบด้ วย
(๑) กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิคนหนึง่ เป็ นประธาน

(๒) ผู้แ ทนจากกรรมการสภามหาวิ ท ยาลัย ประเภทผู้ด ารงต าแหน่ ง บริ ห าร ซึ่ ง คัด เลื อ กกัน เอง
จานวนสองคน
(๓) ผู้แทนจากกรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทคณาจารย์ประจา ซึง่ คัดเลือกกันเอง จานวนสองคน
(๔) ผู้แทนจากกรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ ซึง่ คัดเลือกกันเอง จานวนสี่คน
ให้ ผ้ อู านวยการสานักงานอธิการบดี เป็ นเลขานุการ
การแต่ ง ตั ง้ คณะกรรมการสรรหาตามวรรคหนึ่ ง ให้ ด าเนิ น การภายในเวลาหกสิ บ วั น ก่ อ น
ที่ ป ระธานและกรรมการผู้ท รงคุณ วุฒิ จ ะครบวาระ หรื อ ภายในหกสิ บ วัน หลัง จากประธานหรื อ กรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิพ้นจากตาแหน่ง แล้ วแต่กรณี
ข้ อ ๘ ให้ คณะกรรมการสรรหา ดาเนินการสรรหาผู้มี คุณสมบัติ ตามข้ อ ๕ จ านวนสองเท่าของ
จานวนกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ แล้ วจัดทาเป็ นบัญชีรายชื่อเรี ยงตามลาดับอักษร พร้ อมประวัติข้อมูลรายละเอียด
ที่ใช้ ประกอบการพิจารณา เสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา
ข้ อ ๙ ให้ ส ภามหาวิ ท ยาลัย พิ จ ารณาเลื อ กบุค คลตามบัญ ชี ร ายชื่ อ ในข้ อ ๘ จ านวนสิ บ ห้ า คน
เป็ นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ และจัดลาดับ บุคคลตามบัญชีรายชื่อที่เหลือ เพื่อขึ ้นบัญชีรายชื่อ สารองกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
การพิจารณาคัดเลือกบุคคลตามวรรคหนึง่ ให้ มีบคุ คลในเขตพื ้นที่บริการการศึกษาไม่น้อยกว่ากึ่งหนึง่
ข้ อ ๑๐ ให้ ค ณะกรรมการสรรหา ขอความยิ น ยอมจากบุค คลที่ ไ ด้ รั บ การคัด เลื อ กเป็ นกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิตามข้ อ ๙ เสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาแต่งตังเป็
้ นประธานและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ในกรณีที่บุคคลที่ได้ รับการคัดเลือกไม่ให้ ความยินยอม ให้ คณะกรรมการสรรหาขอความยินยอมจาก
บุคคลที่สภามหาวิทยาลัยขึน้ บัญชีรายชื่อ สารองกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิไว้ ตามลาดับ จนกว่าจะได้ กรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิครบจานวน
ข้ อ ๑๑ ในกรณีที่ประธานหรื อกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพ้นจากตาแหน่งก่อนครบวาระ ให้ สรรหาและ
แต่งตังผู
้ ้ ดารงตาแหน่งประธานหรื อกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ แล้ วแต่กรณี แทน โดยนาความในข้ อ ๘ ข้ อ ๙ และ
ข้ อ ๑๐ มาใช้ บังคับโดยอนุโลม เว้ นแต่วาระของประธานหรื อกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิที่พ้ นจากตาแหน่งนัน้
จะเหลืออยูน่ ้ อยกว่าเก้ าสิบวัน
ให้ ผ้ ไู ด้ รับแต่งตังตามวรรคหนึ
้
ง่ อยูใ่ นตาแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยูข่ องผู้ซงึ่ ตนแทน
ข้ อ ๑๒ การประชุมคณะกรรมการส่งเสริ มกิจการมหาวิทยาลัย ให้ นาข้ อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ว่าด้ วยการประชุมสภามหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๗ มาใช้ บงั คับโดยอนุโลม

ข้ อ ๑๓ ให้ อธิ การบดีเป็ นผู้รักษาการตามข้ อบังคับนี ้ และมีอานาจออกระเบียบ ประกาศหรื อคาสั่ง
เพื่อประโยชน์ในการปฏิบตั ติ ามข้ อบังคับนี ้
ในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบตั ิตามข้ อบังคับนี ้ ให้ อธิการบดีมีอานาจตีความและวินิจฉัย
ประกาศ ณ วันที่ ๒๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๔๗

(ดร.คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช)
นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต

