ข้ อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
ว่าด้ วย การสรรหาผู้อานวยการสถาบัน สานัก ศูนย์ หัวหน้ าส่วนราชการหรื อ
หัวหน้ าหน่วยงานที่เรี ยกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ
พ.ศ. ๒๕๔๗
_______________
โดยที่เป็ นการสมควรออกข้ อบังคับเกี่ ยวกับบุคคลผู้ดารงตาแหน่ง ผู้อานวยการสถาบัน สานัก ศูนย์
หัวหน้ าส่วนราชการหรื อหน่วยงานที่เรี ยกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ อาศัยอานาจตามความในมาตรา
๑๘ (๒) และมาตรา ๔๓ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ สภามหาวิทยาลัยราชภัฏ
สวนดุสิต จึงออกข้ อบังคับไว้ ดังต่อไปนี ้
ข้ อ ๑ ข้ อบังคับนี ้เรี ยกว่า “ข้ อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ว่าด้ วย การสรรหาผู้อานวยการ
สถาบัน สานัก ศูนย์ หัวหน้ าส่วนราชการหรื อหัวหน้ าหน่วยงานที่เรี ยกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ พ.ศ.
๒๕๔๗”
ข้ อ ๒ ข้ อบังคับนี ้ให้ ใช้ บงั คับตังแต่
้ วนั ถัดจากวันประกาศเป็ นต้ นไป
ข้ อ ๓ ในข้ อบังคับนี ้
“มหาวิทยาลัย” หมายถึง มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต
“สภามหาวิทยาลัย” หมายถึง สภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
“สถาบัน” หมายความรวมถึง สานัก ศูนย์ ส่วนราชการหรื อหน่วยงานที่เรี ยกชื่ออย่างอื่ นที่มี ฐานะ
เทียบเท่าคณะ
“ผู้อานวยการ” หมายถึง ผู้อานวยการสถาบัน
“คณะกรรมการสรรหา” หมายถึง คณะกรรมการสรรหาผู้อานวยการ
“อธิการบดี” หมายถึง อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
ข้ อ ๔ ผู้ดารงตาแหน่งผู้อานวยการ ต้ องมีคณ
ุ สมบัติ ดังนี ้
(๑) สาเร็จการศึกษาไม่ต่ากว่าปริ ญญาตรี หรื อเทียบเท่าจากมหาวิทยาลัยหรื อสถาบันอุดมศึกษาอื่น
ที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง

(๒) ได้ ส อนหรื อ มี ป ระสบการณ์ ด้ า นการบริ ห ารมาแล้ ว ไม่น้ อ ยกว่า สามปี ในมหาวิ ท ยาลัย หรื อ
สถาบันอุดมศึกษาอื่นที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง
(๓) มีคณ
ุ ธรรม และจริยธรรมเป็ นที่ยอมรับของสังคม
(๔) มีความรู้ความสามารถทางวิชาการ หรื อวิชาชีพที่เกี่ยวข้ องกับการดาเนินงานของสถาบัน
(๕) เป็ นผู้ที่มีความคิดริเริ่ม สนใจและเห็นความสาคัญของกิจการในสถาบันนัน้
(๖) สามารถอุทิศเวลาให้ แก่กิจการของสถาบัน
ข้ อ ๕ ผู้อานวยการมีวาระการดารงตาแหน่งคราวละสี่ปีและอาจได้ รับแต่งตังใหม่
้ อีกได้ แต่จะดารง
ตาแหน่งเกินสองวาระติดต่อกันมิได้ และให้ นาความในมาตรา ๓๐ วรรคสองและวรรคสามแห่งพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ มาใช้ บงั คับในกรณี พ้นจากตาแหน่งก่อนครบวาระของผู้อานวยการโดย
อนุโลม
เมื่อผู้อานวยการพ้ นจากตาแหน่ง ให้ รองผู้อานวยการพ้ นจากตาแหน่งด้ วย
ข้ อ ๖ ให้ อธิการบดีแต่งตังคณะกรรมการขึ
้
้นคณะหนึ่ง เรี ยกว่า “คณะกรรมการสรรหาผู้อานวยการ”
จานวนไม่น้อยกว่าเจ็ดคน
ให้ คณะกรรมการสรรหาเลือกกรรมการคนหนึง่ เป็ นเลขานุการ
การแต่งตังคณะกรรมการสรรหาตามวรรคหนึ
้
่ง ให้ ดาเนินการภายในหกสิบวันก่อนที่ผ้ ูอานวยการ
จะครบวาระ หรื อภายในหกสิบวันหลังจากผู้อานวยการพ้ นจากตาแหน่ง แล้ วแต่กรณี
ข้ อ ๗ ให้ คณะกรรมการสรรหา ดาเนินการสรรหาผู้มีคณ
ุ สมบัติตามข้ อ ๔ จานวนไม่เกินสามคน
แล้ วจัดทาเป็ นบัญชีรายชื่อเรี ยงตามลาดับอักษร พร้ อมประวัติข้อมูลรายละเอียดที่ใช้ ประกอบการพิจารณา
เสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา
การเสนอชื่อของบุคคลตามวรรคหนึง่ ต้ องเสนอพร้ อมความยินยอมของผู้ได้ รับการเสนอชื่อด้ วย
ข้ อ ๘ ให้ สภามหาวิทยาลัยพิจารณาเลือกและแต่งตังบุ
้ คคลตามบัญชีรายชื่อใน ข้ อ ๗ คนหนึ่งเป็ น
ผู้อานวยการโดยมิชกั ช้ า
ข้ อ ๙ ให้ ผ้ อู านวยการเสนอบุคคลผู้มีคณ
ุ สมบัติตามข้ อ ๔ ต่ออธิการบดีเพื่อพิจารณาแต่งตังเป็
้ น
รองผู้อานวยการ และแจ้ งสภามหาวิทยาลัยทราบ
ข้ อ ๑๐ ให้ อธิการบดีเป็ นผู้รักษาการตามข้ อบังคับนี ้ และมีอานาจออกระเบีย บ ประกาศหรื อคาสัง่
เพื่อประโยชน์ในการปฏิบตั ติ ามข้ อบังคับนี ้
ในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบตั ิตามข้ อบังคับนี ้ ให้ อธิการบดีมีอานาจตีความและวินิจฉัย

ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๔๗

(ดร.คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช)
นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต

