
ข้อบงัคบัมหาวิทยาลยัราชภฏัสวนดสุิต 
วา่ด้วย กรรมการผู้ทรงคณุวฒุิในคณะกรรมการสง่เสริมกิจการมหาวิทยาลยั 

พ.ศ.๒๕๔๗ 
_______________ 

 
 โดยท่ีเป็นการสมควรออกข้อบงัคบัเก่ียวกับกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการส่งเสริมกิจการ
มหาวิทยาลยั อาศยัอ านาจตามความในมาตรา ๑๘ (๒) และมาตรา ๒๕ แห่งพระราชบญัญัติมหาวิทยาลัย       
ราชภฏั พ.ศ.๒๕๔๗ สภามหาวิทยาลยัราชภฏัสวนดสุิต จงึออกข้อบงัคบัไว้ ดงัตอ่ไปนี ้
 

 ข้อ ๑ ข้อบงัคบันีเ้รียกว่า “ข้อบงัคบัมหาวิทยาลยัราชภัฏสวนดุสิต ว่าด้วย กรรมการผู้ทรงคณุวุฒิ           
ในคณะกรรมการสง่เสริมกิจการมหาวิทยาลยั พ.ศ. ๒๕๔๗” 
  

 ข้อ ๒ ข้อบงัคบันีใ้ห้ใช้บงัคบัตัง้แตว่นัถดัจากวนัประกาศเป็นต้นไป 
 

 ข้อ ๓ ในข้อบงัคบันี ้
 “มหาวิทยาลยั” หมายถึง มหาวิทยาลยัราชภฏัสวนดสุิต 
 “สภามหาวิทยาลยั” หมายถึง สภามหาวิทยาลยัราชภฏัสวนดสุิต 
 “คณะกรรมการสรรหา” หมายถึง คณะกรรมการสรรหาผู้ทรงคณุวฒุิในคณะกรรมการส่งเสริมกิจการ
มหาวิทยาลยั 
 “เขตพืน้ท่ีบริการการศกึษา” หมายถึง จงัหวดัท่ีมหาวิทยาลยั วิทยาเขต หรือศนูย์การศกึษาตัง้อยู ่
 “อธิการบดี” หมายถึง อธิการบดีมหาวิทยาลยัราชภฏัสวนดสุิต 
 

 ข้อ ๔ ให้คณะกรรมการสง่เสริมกิจการมหาวิทยาลยั มีกรรมการผู้ทรงคณุวฒุิจ านวนสิบห้าคน 
 ให้คณะกรรมการสง่เสริมกิจการมหาวิทยาลยัเลือกกรรมการผู้ทรงคณุวฒุิท่ีเป็นบคุคลภายนอกคนหนึ่ง
เป็นประธาน และให้ประธานเลือกกรรมการผู้ทรงคณุวุฒิอีกสองคน เป็นรองประธาน และเลขานุการ อย่างละ
หนึง่คนตามล าดบั 
 

 ข้อ ๕ ผู้ด ารงต าแหนง่กรรมการผู้ทรงคณุวฒุิ  ต้องมีคณุสมบตั ิดงันี ้
 (๑) มีคณุธรรม และจริยธรรมเป็นท่ียอมรับของสงัคม 



 (๒) มีความรู้ ความเช่ียวชาญด้านการศกึษา มนษุยศาสตร์ สงัคมศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
กฎหมาย  การงบประมาณและการเงิน การบริหารงานบุคคล การปกครองส่วนท้องถ่ิน การศาสนา ศิลปะ                
และวฒันธรรม และด้านอ่ืนๆ ตามท่ีสภามหาวิทยาลยัเห็นสมควร 
 (๓) มีความเป็นผู้น า และความสามารถในการบริหารอนัจะเป็นประโยชน์ตอ่การพฒันามหาวิทยาลยั 
 (๔) มีความสนใจและเห็นความส าคญัของการศึกษาในระดบัอดุมศกึษา หรือการศึกษาเพ่ือพฒันา
ท้องถ่ิน หรือเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 (๕) มีความสนใจเก่ียวกบัความสมัพนัธ์ระหวา่งมหาวิทยาลยักบัประชาชน 
 (๖) มีสถานภาพทางสงัคม ซึง่เอือ้อ านวยประโยชน์ตอ่การด าเนินงานของมหาวิทยาลยั 
 (๗) สามารถอทุิศเวลาให้แก่กิจการของมหาวิทยาลยั 
 

 ข้อ ๖ ประธานและกรรมการผู้ทรงคณุวุฒิ มีวาระอยู่ในต าแหน่งคราวละสามปี และอาจได้รับแต่งตัง้
ใหมอี่กได้ 
 นอกจากการพ้นจากต าแหน่งตามวาระในวรรคหนึ่ง    ให้ประธานและกรรมการผู้ ทรงคุณวุฒิ                             
พ้นจากต าแหนง่ เม่ือ 

(๑) ตาย 
(๒) ลาออก  
(๓) ขาดคณุสมบตัขิองการเป็นกรรมการในประเภทนัน้ๆ 
(๔) ถกูจ าคกุโดยค าพิพากษาถึงท่ีสดุให้จ าคกุ 
(๕) สภามหาวิทยาลัยให้ออกเพราะมีความประพฤติเ ส่ือมเสีย หรือบกพร่องต่อหน้าท่ีหรือ                

หยอ่นความสามารถ 
(๖) เป็นบคุคลล้มละลาย 
(๗) เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ 
(๘) ถูกลงโทษทางวินัยอย่างร้ายแรง หรือถูกสั่งให้ออกเพราะเหตุมีมลทินหรือมัวหมองในกรณี            

ท่ีถกูสอบสวนทางวินยัอยา่งร้ายแรง 
การพ้นจากต าแหน่งตาม (๕) ต้องเป็นไปตามมติสองในสามของจ านวนกรรมการสภามหาวิทยาลยั

เทา่ท่ีมีอยู ่
 

 ข้อ ๗ ให้สภามหาวิทยาลัยแต่งตัง้คณะกรรมการขึน้คณะหนึ่ง  เรียกว่า “คณะกรรมการสรรหา
ผู้ทรงคณุวฒุิในคณะกรรมการสง่เสริมกิจการมหาวิทยาลยั” ประกอบด้วย  
 (๑)    กรรมการสภามหาวิทยาลยัผู้ทรงคณุวฒุิคนหนึง่ เป็นประธาน 



 (๒)  ผู้ แทนจากกรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผู้ ด ารงต าแหน่งบริหาร  ซึ่งคัดเลือกกันเอง                 
จ านวนสองคน  
 (๓)    ผู้แทนจากกรรมการสภามหาวิทยาลยัประเภทคณาจารย์ประจ า ซึง่คดัเลือกกนัเอง  จ านวนสองคน  
 (๔)    ผู้แทนจากกรรมการสภามหาวิทยาลยัประเภทผู้ทรงคณุวฒุิ ซึง่คดัเลือกกนัเอง  จ านวนส่ีคน  
 ให้ผู้อ านวยการส านกังานอธิการบดี เป็นเลขานกุาร 
   การแต่งตัง้คณะกรรมการสรรหาตามวรรคหนึ่ง   ให้ด าเนินการภายในเวลาหกสิบวันก่อน                    
ท่ีประธานและกรรมการผู้ ทรงคุณวุฒิจะครบวาระ หรือภายในหกสิบวันหลังจากประธานหรือกรรมการ
ผู้ทรงคณุวฒุิพ้นจากต าแหนง่ แล้วแตก่รณี 
 

 ข้อ ๘ ให้คณะกรรมการสรรหา ด าเนินการสรรหาผู้ มีคุณสมบัติ ตามข้อ ๕ จ านวนสองเท่าของ
จ านวนกรรมการผู้ทรงคณุวฒุิ แล้วจดัท าเป็นบญัชีรายช่ือเรียงตามล าดบัอกัษร พร้อมประวตัิข้อมลูรายละเอียด
ท่ีใช้ประกอบการพิจารณา  เสนอสภามหาวิทยาลยัเพ่ือพิจารณา 
 

 ข้อ ๙ ให้สภามหาวิทยาลัยพิจารณาเลือกบุคคลตามบัญชีรายช่ือในข้อ  ๘  จ านวนสิบห้าคน                   
เป็นกรรมการผู้ทรงคณุวุฒิ และจดัล าดบับุคคลตามบญัชีรายช่ือท่ีเหลือ เพ่ือขึน้บญัชีรายช่ือส ารองกรรมการ
ผู้ทรงคณุวฒุิ 
 การพิจารณาคดัเลือกบคุคลตามวรรคหนึง่ ให้มีบคุคลในเขตพืน้ท่ีบริการการศกึษาไมน้่อยกวา่กึ่งหนึง่ 
 

 ข้อ ๑๐ ให้คณะกรรมการสรรหา ขอความยินยอมจากบุคคลท่ีได้รับการคัดเลือกเป็นกรรมการ
ผู้ทรงคณุวฒุิตามข้อ ๙ เสนอสภามหาวิทยาลยัพิจารณาแตง่ตัง้เป็นประธานและกรรมการผู้ทรงคณุวฒุิ 
 ในกรณีท่ีบุคคลท่ีได้รับการคดัเลือกไม่ให้ความยินยอม ให้คณะกรรมการสรรหาขอความยินยอมจาก
บุคคลท่ีสภามหาวิทยาลัยขึน้บญัชีรายช่ือส ารองกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิไว้ตามล าดบั จนกว่าจะได้กรรมการ
ผู้ทรงคณุวฒุิครบจ านวน 
 

 ข้อ ๑๑ ในกรณีท่ีประธานหรือกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพ้นจากต าแหน่งก่อนครบวาระ  ให้สรรหาและ
แตง่ตัง้ผู้ด ารงต าแหน่งประธานหรือกรรมการผู้ทรงคณุวุฒิ แล้วแตก่รณีแทน โดยน าความในข้อ ๘ ข้อ ๙  และ
ข้อ ๑๐  มาใช้บังคบัโดยอนุโลม เว้นแต่วาระของประธานหรือกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิท่ีพ้นจากต าแหน่งนัน้            
จะเหลืออยูน้่อยกวา่เก้าสิบวนั 
 ให้ผู้ ได้รับแตง่ตัง้ตามวรรคหนึง่  อยูใ่นต าแหนง่เทา่กบัวาระท่ีเหลืออยูข่องผู้ซึง่ตนแทน  
 

 ข้อ ๑๒ การประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลยั ให้น าข้อบงัคบัมหาวิทยาลยัราชภัฏ-
สวนดสุิต วา่ด้วยการประชมุสภามหาวิทยาลยั พ.ศ. ๒๕๔๗ มาใช้บงัคบัโดยอนโุลม 



 ข้อ ๑๓ ให้อธิการบดีเป็นผู้ รักษาการตามข้อบงัคบันี ้และมีอ านาจออกระเบียบ ประกาศหรือค าสั่ง            
เพ่ือประโยชน์ในการปฏิบตัติามข้อบงัคบันี ้
 ในกรณีท่ีมีปัญหาเก่ียวกบัการปฏิบตัิตามข้อบงัคบันี ้ ให้อธิการบดีมีอ านาจตีความและวินิจฉัย 
 

ประกาศ  ณ  วนัท่ี ๒๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๔๗ 
 

    

                 (ดร.คณุหญิงกลัยา  โสภณพนิช) 
            นายกสภามหาวิทยาลยัราชภฏัสวนดสุิต 
 

        


