ข้ อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
ว่าด้ วย กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ
พ.ศ.๒๕๔๗
_______________
โดยที่เป็ นการสมควรออกข้ อบังคับเกี่ยวกับกรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ อาศัย
อานาจตามความในมาตรา ๑๖(๕) และมาตรา ๑๘ (๒) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.๒๕๔๗
สภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต จึงให้ ออกข้ อบังคับไว้ ดังต่อไปนี ้
ข้ อ ๑ ข้ อบังคับนี ้เรี ยกว่า “ข้ อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ว่าด้ วย กรรมการสภามหาวิทยาลัย
ประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ 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 คณะกรรมการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ
“เขตพื ้นที่บริการการศึกษา” หมายถึง จังหวัดที่มหาวิทยาลัย วิทยาเขต หรื อศูนย์การศึกษาตังอยู
้ ่
“อธิการบดี” หมายถึง อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
ข้ อ ๔ ผู้ดารงตาแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผู้ทรงคุณวุฒิต้องเป็ นบุคคลภายนอก และ
มีคณ
ุ สมบัติ ดังนี ้
(๑) มีคณ
ุ ธรรม และจริยธรรมเป็ นที่ยอมรับของสังคม
(๒) มีความรู้ ความเชี่ยวชาญด้ าน การศึกษา มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
กฎหมาย การงบประมาณและการเงิน การบริ หารงานบุคคล การปกครองส่วนท้ องถิ่น การศาสนา ศิลปะและ
วัฒนธรรมและด้ านอื่นๆ ตามที่สภามหาวิทยาลัยเห็นสมควร
(๓) มีความสนใจและเห็นความสาคัญของการจัดการศึกษาในระดับอุดมศึกษา หรื อการศึกษาเพื่อ
การพัฒนาท้ องถิ่น หรื อเทคโนโลยีสารสนเทศ

(๔) มีสถานภาพทางสังคม ซึง่ เอื ้ออานวยประโยชน์ตอ่ การดาเนินงานมหาวิทยาลัย
(๕) สามารถอุทิศเวลาให้ แก่กิจการของมหาวิทยาลัยตามสมควร
ข้ อ ๕ ให้ ส ภามหาวิท ยาลัย แต่ง ตั ้งคณะกรรมการขึ ้นคณะหนึ่ง เรี ย กว่า “คณะกรรมการสรรหา
กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ” ประกอบด้ วย
(๑) อธิการบดี เป็ นประธาน
(๒) ประธานสภาคณาจารย์และข้ าราชการ
(๓) ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย
(๔) รองอธิการบดี ซึง่ คัดเลือกกันเอง จานวนสองคน
(๕) คณบดี ซึง่ คัดเลือกกันเอง จานวนสองคน
(๖) ผู้อานวยการและหัวหน้ าส่วนราชการหรื อหน่วยงานที่เรี ยกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ
ซึง่ คัดเลือกกันเอง จานวนสองคน
ให้ ผ้ อู านวยการสานักงานอธิการบดี เป็ นเลขานุการ
ข้ อ ๖ ให้ คณะกรรมการสรรหา ดาเนินการสรรหาผู้ที่มีคณ
ุ สมบัตติ ามข้ อ ๔ จานวนสองเท่าของจานวน
กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ แล้ วจัดทาบัญชีรายชื่อเรี ยงตามลาดับตัวอักษร พร้ อมประวัติ
ข้ อมูลรายละเอียดที่ใช้ ประกอบการพิจารณา เสนอที่ประชุมกรรมการสภามหาวิทยาลัย ตามมาตรา ๑๖ (๑) (๒)
(๓) และ(๔) แห่งพระราชบัญญัตมิ หาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ เพื่อพิจารณา
ข้ อ ๗ ให้ ที่ ป ระชุ ม กรรมการสภามหาวิ ท ยาลั ย ตามมาตรา ๑๖ (๑) (๒) (๓) และ(๔) แห่ ง
พระราชบัญ ญัติม หาวิ ทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ พิ จ ารณาเลื อกบุคคลตามบัญ ชี รายชื่ อในข้ อ ๖ จ านวน
สิบเอ็ดคน เป็ นกรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผู้ทรงคุณวุฒิโดยมิชกั ช้ า และจัดลาดับบุคคลตามบัญชีรายชื่อ
สารองที่เหลือเพื่อขึ ้นบัญชีรายชื่อสารองกรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ
การพิ จ ารณาคัด เลื อ กบุ ค คลตามวรรคหนึ่ ง ให้ มี บุค คลในเขตพื น้ ที่ บ ริ ก ารการศึก ษาไม่ น้ อยกว่ า
กึ่งหนึง่
ข้ อ ๘ ให้ คณะกรรมการสรรหาขอความยิน ยอมจากบุคคลที่ ไ ด้ รับ การคัดเลื อกเป็ นกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยประเภทผู้ทรงคุณวุฒิตามข้ อ ๗ เพื่อเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณา
ในกรณี ที่บุคคลที่ได้ รับการคัดเลือกไม่ ให้ ความยินยอม ให้ คณะกรรมการสรรหาขอความยินยอมจาก
บุคคลที่สภามหาวิทยาลัยขึ ้นบัญชีรายชื่อสารองกรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทผู้ทรงคุณวุฒิไว้ ตามลาดับ
จนกว่าจะได้ กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผู้ทรงคุณวุฒิครบจานวน

ข้ อ ๙ ให้ ดาเนินการให้ ได้ มาซึ่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ ภายในเก้ าสิบวัน
นับแต่วนั ที่ตาแหน่งว่างลง
ข้ อ ๑๐ ในกรณี ที่กรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทผู้ทรงคุณวุฒิพ้นจากตาแหน่งก่อนครบวาระให้
สรรหาและแต่งตังกรรมการสภามหาวิ
้
ทยาลัย ประเภทผู้ทรงคุณวุฒิแทนตาแหน่งที่ว่าง โดยนาความในข้ อ ๕
ข้ อ ๖ และ ข้ อ ๗ มาใช้ บังคับโดยอนุโลม เว้ นแต่วาระการดารงตาแหน่งเหลื ออยู่น้อยกว่าเก้ าสิบวัน จะไม่
ดาเนินการให้ มีผ้ ดู ารงตาแหน่งแทนก็ได้
ให้ ผ้ ไู ด้ รับการแต่งตังตามวรรคหนึ
้
ง่ อยู่ในตาแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยูข่ องผู้ซงึ่ ตนแทน
ข้ อ ๑๑ ให้ อธิ การบดีเป็ นผู้รั กษาการตามข้ อบังคับนี ้ และมีอานาจออกระเบียบ ประกาศ หรื อคาสั่ง
เพื่อประโยชน์ในการปฏิบตั ติ ามข้ อบังคับนี ้
ในกรณี ที่ มี ปั ญ หาเกี่ ย วกั บ การปฏิ บัติ ต ามข้ อบัง คับ นี ้ ให้ อธิ ก ารบดี โ ดยความเห็ น ชอบของสภา
มหาวิทยาลัยมีอานาจตีความและวินิจฉัย
ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๔๗

(ดร.คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช)
นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต

