ข้ อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
ว่าด้ วย คณะกรรมการประจาคณะ
พ.ศ.๒๕๔๗
_______________
โดยที่เป็ นการสมควรออกข้ อบังคับเกี่ ยวกับคณะกรรมการประจ าคณะ อาศัยอานาจตามความใน
มาตรา ๑๘(๒) และมาตรา ๔๑ แห่ง พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.๒๕๔๗ สภามหาวิทยาลัย
ราชภัฏสวนดุสิต จึงออกข้ อบังคับไว้ ดังต่อไปนี ้
ข้ อ ๑ ข้ อบังคับนีเ้ รี ยกว่า “ข้ อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ว่าด้ วย คณะกรรมการประจ 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 คณะกรรมการสรรหากรรมการประจาคณะประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ
“คณาจารย์ ป ระจ า” หมายถึ ง ข้ าราชการในต าแหน่ ง วิ ช าการตามกฎหมายว่ า ด้ วยการนั น้
“อาจารย์อตั ราจ้ าง” หมายถึง พนักงานในตาแหน่งวิชาการที่มหาวิทยาลัย จ้ าง ซึ่งปฏิบตั ิงานมาแล้ ว
ไม่น้อยกว่าหกเดือนและผ่านการประเมินการทดลองการปฏิบตั งิ าน
“คณะกรรมการ” หมายถึง คณะกรรมการประจาคณะ
“อธิการบดี” หมายถึง อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
ข้ อ ๔ คณะกรรมการ ประกอบด้ วย
(๑) คณบดี เป็ นประธาน
(๒) รองคณบดี
(๓) หัวหน้ าโปรแกรมวิชา
(๔) ผู้แ ทนจากคณาจารย์ ป ระจ าคณะ และอาจารย์ อัต ราจ้ า งประจ าคณะ ซึ่ ง คัด เลื อ กกัน เอง
กลุม่ ละหนึง่ คน

(๕) กรรมการผู้ทรงคุณ วุฒิ ซึ่ง แต่ง ตัง้ จากบุคคลภายนอกจ านวนไม่น้อยกว่าหนึ่ง ในสามของ
คณะกรรมการประจาคณะนัน้
ให้ คณะกรรมการเลือกรองคณบดีคนหนึง่ เป็ นรองประธาน
ให้ หวั หน้ าสานักงานเลขานุการคณะ เป็ นเลขานุการ
ข้ อ ๕ ผู้ดารงตาแหน่งกรรมการประจาคณะประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ ต้ องเป็ นบุคคลภายนอก และ
มีคณ
ุ สมบัติ ดังนี ้
(๑) มีคณ
ุ ธรรม และจริยธรรมเป็ นที่ยอมรับของสังคม
(๒) มีความรู้ เชี่ยวชาญด้ 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) มีวาระอยู่ในตาแหน่งคราวละสามปี จะดารงตาแหน่งเกินสองวาระ
ติดต่อกันมิได้
กรรมการตามข้ อ ๔ (๕) มีวาระอยูใ่ นตาแหน่งคราวละสามปี และอาจแต่งตังใหม่
้ อีกได้
นอกจากการพ้ นจากตาแหน่งตามวาระในวรรคหนึง่ และวรรคสอง ให้ พ้นจากตาแหน่ง เมื่อ
(๑) ตาย
(๒) ลาออก
(๓) ขาดคุณสมบัตขิ องการเป็ นกรรมการประเภทนันๆ
้
(๔) ถูกจาคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สดุ ให้ จาคุก
(๕) สภามหาวิ ท ยาลัย ให้ อ อกเพราะมี ค วามประพฤติเ สื่ อ มเสี ย หรื อ บกพร่ อ งต่อ หน้ า ที่ ห รื อ
หย่อนความสามารถ
(๖) เป็ นบุคคลล้ มละลาย
(๗) เป็ นคนไร้ ความสามารถหรื อคนเสมือนไร้ ความสามารถ
(๘) ถูกลงโทษทางวินยั อย่างร้ ายแรง หรื อถูกสัง่ ให้ ออกเพราะเหตุมีมลทินหรื อมัวหมองในกรณีที่ถกู
สอบสวนทางวินยั อย่างร้ ายแรง
การพ้ นจากตาแหน่งตาม (๕) ต้ องมีไม่น้อยกว่าสองในสามของจานวนกรรมการสภามหาวิทยาลัย
เท่าที่มีอยู่
ข้ อ ๗ ให้ ส ภามหาวิท ยาลัย แต่ง ตัง้ คณะกรรมการขึน้ คณะหนึ่ง เรี ย กว่า “คณะกรรมการสรรหา
กรรมการประจาคณะประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ” จานวนไม่น้อยกว่าห้ าคน
ให้ คณะกรรมการสรรหาเลือกกรรมการคนหนึง่ เป็ นเลขานุการ

การแต่งตังคณะกรรมการสรรหาตามวรรคหนึ
้
่ง ให้ ดาเนินการภายในหกสิบวันก่อนที่กรรมการประจา
คณะประเภทผู้ท รงคุณ วุฒิ จ ะครบวาระ หรื อ ภายในหกสิ บ วัน หลัง จากกรรมการประจ าคณะประเภท
ผู้ทรงคุณวุฒิพ้นจากตาแหน่ง แล้ วแต่กรณี
ข้ อ ๘ ให้ ค ณะกรรมการสรรหา ด าเนิ น การสรรหาผู้มี คุณ สมบัติต ามข้ อ ๕จ านวนสองเท่ า ของ
กรรมการประจาคณะประเภทผู้ทรงคุณวุฒิที่พึงมี แล้ วจัดทาเป็ นบัญชีรายชื่อเรี ยงลาดับอักษร พร้ อมประวัติ
ข้ อมูลรายละเอียดที่ใช้ ประกอบการพิจารณา เสนอสภามหาวิทยาลัย
ข้ อ ๙ ให้ สภามหาวิทยาลัยพิจารณาเลือกบุคคลตามบัญชีรายชื่อในข้ อ ๘ จานวนไม่น้อยกว่าหนึ่งใน
สามของคณะกรรมการ เป็ นกรรมการประจาคณะประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ และจัดลาดับบุคคลตามบัญชีรายชื่อ
สารองที่เหลือ เพื่อขึ ้นบัญชีรายชื่อสารองกรรมการประจาคณะประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ
ข้ อ ๑๐ ให้ คณะกรรมการสรรหาขอความยินยอมจากบุคคลที่ได้ รับการคัดเลือกเป็ นกรรมการประจา
คณะประเภทผู้ท รงคุณ วุฒิ ตามข้ อ ๙ เสนอสภามหาวิ ท ยาลัย แต่ง ตัง้ เป็ นกรรมการประจ าคณะประเภท
ผู้ทรงคุณวุฒิ
ในกรณีที่บคุ คลที่ได้ รับคัดเลือกไม่ให้ ความยินยอม ให้ คณะกรรมการสรรหาขอความยินยอมจากบุคคล
ที่สภามหาวิทยาลัยขึ ้นบัญชีรายชื่อสารองกรรมการประจาคณะประเภทผู้ทรงคุณวุฒิไว้ ตามลาดับจนกว่าจะได้
กรรมการประจาคณะประเภทผู้ทรงคุณวุฒิครบจานวน
ข้ อ ๑๑ ให้ คณะกรรมการมีอานาจหน้ าที่ ดังต่อไปนี ้
(๑) วางนโยบายและก าหนดแนวทางการด าเนิ น งานของคณะให้ ส อดคล้ อ งกับ นโยบายของ
มหาวิทยาลัย
(๒) พัฒ นา ติด ตามและตรวจสอบระบบการประกันคุณ ภาพคณะ ตลอดจนควบคุม มาตรฐาน
การศึกษาของคณะ
(๓) ส่ ง เสริ ม งานวิ จั ย งานบริ ก ารวิ ช าการแก่ สั ง คม เทคโนโลยี ส ารสนเทศ และทะนุ บ ารุ ง
ศิลปวัฒนธรรม
(๔) พิจารณาหลักสูตรและการเปิ ดสอนของคณะ เพื่อเสนอต่อมหาวิทยาลัย
(๕) วางระเบียบและข้ อบัง คับที่เกี่ ยวกับการบริ หารและดาเนิน งานของคณะตามที่ มหาวิทยาลัย
มอบหมาย
(๖) พิจารณาเสนอเกี่ยวกับการดารงตาแหน่งทางวิชาการของคณาจารย์ประจาและอาจารย์อตั รา
จ้ างในคณะต่อมหาวิทยาลัย
(๗) แต่งตังคณะอนุ
้
กรรมการหรื อบุคคลใดบุคคลหนึ่งเพื่อดาเนินการใดๆ อันอยู่ในอานาจหน้ าที่ของ
คณะกรรมการ

(๘) ให้ คาปรึกษาและเสนอความเห็นแก่คณบดี
(๙) ปฏิบตั หิ น้ าที่อื่นเกี่ยวกับกิจการของคณะหรื อตามที่อธิการบดีมอบหมาย
ข้ อ ๑๒ การประชุมคณะกรรมการ ให้ นาข้ อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ว่าด้ วยการประชุม
สภามหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๗ มาใช้ บงั คับโดยอนุโลม
ข้ อ ๑๓ ให้ อธิการบดีเป็ นผู้รักษาการตามข้ อบังคับนี ้ และมีอานาจออกระเบียบ ประกาศหรื อคาสัง่
เพื่อประโยชน์ในการปฏิบตั ติ ามข้ อบังคับนี ้
ในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบตั ิตามข้ อบังคับนี ้ ให้ อธิการบดีมีอานาจตีความและวินิจฉัย
ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๔๗

(ดร.คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช)
นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต

