ข้ อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
ว่าด้ วย คณะกรรมการประจาสถาบัน สานัก ศูนย์ ส่วนราชการหรื อ
หน่วยงานที่เรี ยกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ
พ.ศ.๒๕๔๗
_______________
โดยที่เป็ นการสมควรออกข้ อบังคับเกี่ยวกับคณะกรรมการประจาสถาบัน สานัก ศูนย์ หรื อ ส่วนราชการ
หรื อหน่วยงานที่เรี ยกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๑๘ (๒) และมาตรา
๔๑ แห่ง พระราชบัญ ญัติม หาวิ ทยาลัย ราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ สภามหาวิท ยาลัย ราชภัฏ สวนดุสิต จึง ออก
ข้ อบังคับไว้ ดังต่อไปนี ้
ข้ อ ๑ ข้ อบัง คับนีเ้ รี ยกว่า “ข้ อบังคับมหาวิทยาลัย ราชภัฏ สวนดุสิต ว่าด้ วยคณะกรรมการประจ า
สถาบั น ส านั ก ศู น ย์ หรื อส่ ว นราชการหรื อหน่ ว ยงานที่ เ รี ยกชื่ อ อย่ า งอื่ น ที่ มี ฐ านะเที ย บเท่ า คณะ
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 คณะกรรมการสรรหากรรมการประจาสถาบันประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ
“สถาบัน” หมายความรวมถึง สานัก ศูนย์ หรื อ ส่วนราชการหรื อหน่วยงานที่เรี ยกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะ
เทียบเท่าคณะ
“คณาจารย์ประจา” หมายถึง ข้ าราชการในตาแหน่งวิชาการตามกฎหมายว่าด้ วยการนัน้
“ข้ าราชการ” หมายถึง ข้ าราชการในตาแหน่งทัว่ ไป วิชาชีพเฉพาะ หรื อเชี่ยวชาญเฉพาะตามกฎหมาย
ว่าด้ วยการนัน้
“อาจารย์ อัต ราจ้ า ง” หมายถึ ง พนัก งานในต าแหน่ ง วิ ช าการที่ จ้ า งโดยเงิ น งบประมาณของ
มหาวิทยาลัย ซึง่ ปฏิบตั งิ านไม่น้อยกว่าหกเดือนและผ่านการประเมินการทดลองการปฏิบตั งิ าน

“เจ้ าหน้ าที่อตั ราจ้ าง” หมายถึง พนักงานในตาแหน่งทัว่ ไปที่มหาวิทยาลัยจ้ าง โดยต้ องสาเร็ จการศึกษา
ไม่ต่ากว่าปริญญาตรี ซึง่ ปฏิบตั งิ านมาแล้ วไม่น้อยกว่าหกเดือนและผ่านการประเมินการทดลองการปฏิบตั งิ าน
“คณะกรรมการ” หมายถึง คณะกรรมการประจาสถาบัน
“ผู้อานวยการ” หมายถึง ผู้อานวยการสถาบัน
“รองผู้อานวยการ” หมายถึง รองผู้อานวยการสถาบัน
“อธิการบดี” หมายถึง อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
ข้ อ ๔ คณะกรรมการ ประกอบด้ วย
(๑) ผู้อานวยการ เป็ นประธาน
(๒) รองผู้อานวยการ
(๓) หัวหน้ าส่วนราชการหรื อหน่วยงานที่เรี ยกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่ากอง
(๔) ผู้แทนจากคณาจารย์ประจาสถาบัน และอาจารย์อัตราจ้ างประจาสถาบัน ซึ่งคัดเลือกกันเอง
กลุม่ ละหนึง่ คน
(๕) ผู้แทนจากข้ าราชการประจาสถาบัน และเจ้ าหน้ าที่อตั ราจ้ างประจาสถาบัน ซึ่งคัดเลือกกันเอง
กลุม่ ละหนึง่ คน
(๖) กรรมการผู้ทรงคุณ วุฒิ ซึ่ง แต่ง ตัง้ จากบุคคลภายนอกจ านวนไม่น้อยกว่าหนึ่ง ในสามของ
คณะกรรมการประจาสถาบันนัน้
ให้ คณะกรรมการเลือกรองผู้อานวยการคนหนึง่ เป็ นรองประธาน
ให้ หวั หน้ าส่วนราชการหรื อหน่วยงานที่เรี ยกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่ากอง คนหนึง่ เป็ นเลขานุการ
ข้ อ ๕ ผู้ดารงตาแหน่งกรรมการประจาสถาบันประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ ต้ องเป็ นบุคคลภายนอก และ
มีคณ
ุ สมบัติ ดังนี ้
(๑) มีคณ
ุ ธรรม และจริยธรรมเป็ นที่ยอมรับของสังคม
(๒) มีความรู้เชี่ยวชาญด้ านการศึกษา มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี กฎหมาย การงบประมาณและการเงิน ด้ านใดด้ านหนึง่
(๓) มีสถานภาพทางสังคม ซึง่ เอื ้ออานวยประโยชน์ตอ่ การดาเนินงานของมหาวิทยาลัย
(๔) สามารถอุทิศเวลาให้ แก่กิจการของมหาวิทยาลัยตามสมควร
ข้ อ ๖ กรรมการตามข้ อ ๔ (๔) มีวาระอยูใ่ นตาแหน่งคราวละสามปี แต่จะดารงตาแหน่งเกินสองวาระ
ติดต่อกันมิได้
กรรมการตามข้ อ ๔ (๕) มีวาระอยูใ่ นตาแหน่งคราวละสามปี และอาจแต่งตังใหม่
้ อีกได้
นอกจากการพ้ นจากตาแหน่งตามวาระในวรรคหนึง่ และวรรคสอง ให้ พ้นจากตาแหน่ง 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) ถูกลงโทษทางวินยั อย่างร้ ายแรง หรื อถูกสัง่ ให้ ออกเพราะเหตุมีมลทินหรื อมัวหมองในกรณีที่ถูก
สอบสวนทางวินยั อย่างร้ ายแรง
การพ้ นจากตาแหน่งตาม (๕) ต้ องมีมติไม่น้อยกว่าสองในสามของจานวนกรรมการสภามหาวิทยาลัย
เท่าที่มีอยู่
ข้ อ ๗ ให้ ส ภามหาวิท ยาลัย แต่ง ตัง้ คณะกรรมการขึน้ คณะหนึ่ง เรี ย กว่า “คณะกรรมการสรรหา
กรรมการประจาสถาบันประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ” จานวนไม่น้อยกว่าห้ าคน
ให้ คณะกรรมการสรรหาเลือกกรรมการคนหนึง่ เป็ นเลขานุการ
การแต่งตังคณะกรรมการสรรหาตามวรรคหนึ
้
่ง ให้ ดาเนินการภายในเวลาหกสิบวันก่อนที่กรรมการ
ประจาสถาบันประเภทผู้ทรงคุณวุฒิจะครบวาระ หรื อภายในหกสิบวันหลังจากกรรมการประจาสถาบันประเภท
ผู้ทรงคุณวุฒิพ้นจากตาแหน่ง แล้ วแต่กรณี
ข้ อ ๘ ให้ ค ณะกรรมการสรรหา ด าเนิน การสรรหาผู้มี คุณสมบัติต ามข้ อ ๕ จ านวนสองเท่า ของ
กรรมการประจาสถาบันประเภทผู้ทรงคุณวุฒิที่พึงมี แล้ วจัดทาเป็ นบัญชีรายชื่อเรี ยงลาดับอักษร พร้ อมประวัติ
ข้ อมูลรายละเอียดที่ใช้ ประกอบการพิจารณา เสนอสภามหาวิทยาลัย
ข้ อ ๙ ให้ สภามหาวิทยาลัยพิจารณาเลือกบุคคลตามบัญชีรายชื่อในข้ อ ๘ จานวนไม่น้อยกว่าหนึ่ง
ในสามของคณะกรรมการ เป็ นกรรมการประจาสถาบันประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ และจัดลาดับบุคคลตามบัญชี
รายชื่อสารองที่เหลือ เพื่อขึ ้นบัญชีรายชื่อสารองกรรมการประจาสถาบันประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ
ข้ อ ๑๐ ให้ คณะกรรมการสรรหาขอความยินยอมจากบุคคลที่ได้ รับการคัดเลือกเป็ นกรรมการประจา
สถาบันประเภทผู้ทรงคุณวุฒิตามข้ อ ๙ เสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาแต่งตังเป็
้ นกรรมการประจาสถาบัน
ประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ
ในกรณีที่บคุ คลที่ได้ รับคัดเลือกไม่ให้ ความยินยอม ให้ คณะกรรมการสรรหาขอความยินยอมจากบุคคล
ที่สภามหาวิทยาลัยขึ ้นบัญชีรายชื่อ สารองกรรมการประจาสถาบันประเภทผู้ทรงคุณวุฒิไว้ ตามลาดับจนกว่า
จะได้ กรรมการประจาสถาบันประเภทผู้ทรงคุณวุฒิครบจานวน

ข้ อ ๑๑ ให้ คณะกรรมการมีอานาจหน้ าที่ ดังต่อไปนี ้
(๑) วางนโยบายและกาหนดแนวทางการดาเนินงานของสถาบัน ให้ สอดคล้ องกับนโยบายของสภา
มหาวิทยาลัย
(๒) พัฒนา ติดตาม และตรวจสอบระบบการประกันคุณภาพสถาบัน
(๓) วางระเบี ยบและข้ อ บัง คับ ที่ เ กี่ ยวกับ การบริ หารงานและการดาเนิ น งานของสถาบัน ตามที่
มหาวิทยาลัยมอบหมาย
(๔) แต่งตังคณะอนุ
้
กรรมการหรื อบุคคลใดบุคคลหนึ่งเพื่อดาเนินการใดๆ อันอยู่ในอานาจหน้ าที่ของ
คณะกรรมการ
(๕) ให้ คาปรึกษาและเสนอความเห็นแก่ผ้ อู านวยการ
(๖) ปฏิบตั หิ น้ าที่อื่นเกี่ยวกับกิจการของสถาบันหรื อตามที่อธิการบดีมอบหมาย
ข้ อ ๑๒ การประชุมคณะกรรมการ ให้ นาข้ อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ว่าด้ วยการประชุม
สภามหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๗ มาใช้ บงั คับโดยอนุโลม
ข้ อ ๑๓ ให้ อธิการบดีเ ป็ นผู้รักษาการตามข้ อบังคับนี ้ และมีอานาจออกระเบียบ ประกาศหรื อคาสั่ง
เพื่อประโยชน์ในการปฏิบตั ติ ามข้ อบังคับนี ้
ในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบตั ิตามข้ อบังคับนี ้ ให้ อธิการบดีมีอานาจตีความและวินิจฉัย
ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๔๗

(ดร.คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช)
นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต

