ข้ อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
ว่าด้ วย การสรรหานายกสภามหาวิทยาลัย
พ.ศ.๒๕๔๗
_______________
โดยที่เป็ นการสมควรออกข้ อบังคับเกี่ยวกับนายกสภามหาวิทยาลัย อาศัยอานาจตามความในมาตรา
๑๖(๑) และมาตรา ๑๘ (๒) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ สภามหาวิทยาลัยราชภัฏ
สวนดุสิต จึงออกข้ อบังคับไว้ ดังต่อไปนี ้
ข้ อ ๑ ข้ อบัง คับนี เ้ รี ยกว่า “ข้ อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ สวนดุสิต ว่าด้ วย การสรรหานายกสภา
มหาวิทยาลัย 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 คณะกรรมการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัย
“อธิการบดี” หมายถึง อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
ข้ อ ๔ ผู้ดารงตาแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัย ต้ องมีคณ
ุ สมบัติ ดังนี ้
(๑) มีคณ
ุ ธรรม และจริยธรรมเป็ นที่ยอมรับของสังคม
(๒) มี ค วามรู้ ความเชี่ ย วชาญด้ า นใดด้ า นหนึ่ ง เช่ น การศึ ก ษา มนุ ษ ยศาสตร์ สัง คมศาสตร์
วิท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี กฎหมาย การงบประมาณและการเงิ น การบริ หารงานบุค คล การปกครอง
ส่วนท้ องถิ่น การศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม หรื อด้ านอื่นๆ ตามที่สภามหาวิทยาลัยเห็นสมควร
(๓) มีความเป็ นผู้นา และความสามารถในการบริหารอันจะเป็ นประโยชน์ตอ่ การพัฒนามหาวิทยาลัย
(๔) มีความสนใจและเห็นความสาคัญของการศึกษาในระดับอุดมศึกษา หรื อการศึกษาเพื่อพัฒนา
ท้ องถิ่น หรื อเทคโนโลยีสารสนเทศ
(๕) มีสถานภาพทางสังคม ซึง่ เอื ้ออานวยประโยชน์ตอ่ การดาเนินงานของมหาวิทยาลัย
(๖) สามารถอุทิศเวลาให้ แก่กิจการของมหาวิทยาลัยตามสมควร

ข้ อ ๕ ให้ สภามหาวิทยาลัยแต่งตังคณะกรรมการขึ
้
น้ คณะหนึ่ง เรี ยกว่า “คณะกรรมการสรรหานายกสภา
มหาวิทยาลัย” ประกอบด้ วย
(๑) กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิคนหนึง่ เป็ นประธาน
(๒) ผู้แทนจากกรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผู้ดารงตาแหน่งบริหาร ซึง่ คัดเลือกกันเอง
จานวนสองคน
(๓) ผู้แทนจากกรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทคณาจารย์ประจา ซึง่ คัดเลือกกันเอง
จานวนสองคน
(๔) ผู้แทนจากกรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ ซึง่ คัดเลือกกันเอง จานวนสี่คน
ให้ ผ้ อู านวยการสานักงานอธิการบดี เป็ นเลขานุการ
ข้ อ ๖ ให้ ค ณะกรรมการสรรหานายกสภามหาวิ ท ยาลัย ด าเนิ น การสรรหาผู้มี คุณ สมบัติ ตาม
ข้ อ ๔ จานวนไม่เกินสามคน แล้ วจัดทาบัญชีรายชื่อเรี ยงตามลาดับอักษร พร้ อมประวัติข้อมูลรายละเอียดที่ใช้
ประกอบการพิจารณา เสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา
การเสนอชื่อของบุคคลตามวรรคหนึง่ ต้ องเสนอพร้ อมความยินยอมของผู้ได้ รับการเสนอชื่อด้ วย
ข้ อ ๗ ให้ สภามหาวิทยาลัยพิจารณาเลือกบุ คคลตามบัญชีรายชื่อในข้ อ ๖ คนหนึ่งเป็ นนายกสภา
มหาวิทยาลัยโดยมิชกั ช้ า และให้ ดาเนินการเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้ าฯ แต่งตัง้
ข้ อ ๘ ให้ ดาเนินการให้ ได้ มาซึง่ นายกสภามหาวิทยาลัย ภายในเก้ าสิบวันนับแต่วนั ที่ตาแหน่งว่างลง
ข้ อ ๙ ในกรณีที่นายกสภามหาวิทยาลัยพ้ นจากตาแหน่งก่อนครบวาระให้ สรรหาและแต่งตังผู
้ ้ ดารง
ตาแหน่ง นายกสภามหาวิ ทยาลัยแทน โดยน าความในข้ อ ๕ ข้ อ ๖ และข้ อ ๗ มาใช้ บัง คับ โดยอนุโ ลม
เว้ นแต่วาระการดารงตาแหน่งเหลืออยูน่ ้ อยกว่าเก้ าสิบวัน จะไม่ดาเนินการให้ มีผ้ ดู ารงตาแหน่งแทนก็ได้
ให้ ผ้ ไู ด้ รับแต่งตังตามวรรคหนึ
้
ง่ อยูใ่ นตาแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยูข่ องผู้ซงึ่ ตนแทน
ข้ อ ๑๐ ให้ อธิ การบดีเป็ นผู้รักษาการตามข้ อบังคับนี ้ และมีอานาจออกระเบียบ ประกาศหรื อคาสั่ง
เพื่อประโยชน์ในการปฏิบตั ติ ามข้ อบังคับนี ้
ในกรณี ที่ มี ปั ญ หาเกี่ ย วกับ การปฏิ บัติ ต ามข้ อ บัง คับ นี ้ ให้ อ ธิ ก ารบดี โ ดยความเห็ น ชอบของสภา
มหาวิทยาลัยมีอานาจตีความและวินิจฉัย
ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๔๗

(ดร.คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช)
นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต

