
ข้อบงัคบัมหาวิทยาลยัราชภฏัสวนดสุิต 
วา่ด้วย คณะกรรมการประจ าสถาบนั ส านกั ศนูย์ ส่วนราชการหรือ 

หนว่ยงานท่ีเรียกช่ืออย่างอ่ืนท่ีมีฐานะเทียบเท่าคณะ 
พ.ศ.๒๕๔๗ 

_______________ 
 

โดยท่ีเป็นการสมควรออกข้อบงัคบัเก่ียวกบัคณะกรรมการประจ าสถาบนั ส านกั ศนูย์ หรือส่วนราชการ
หรือหนว่ยงานท่ีเรียกช่ืออยา่งอ่ืนท่ีมีฐานะเทียบเทา่คณะ อาศยัอ านาจตามความในมาตรา ๑๘ (๒) และมาตรา 
๔๑ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ สภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต  จึงออก
ข้อบงัคบัไว้ ดงัตอ่ไปนี ้
 

 ข้อ ๑ ข้อบงัคบันีเ้รียกว่า “ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ว่าด้วยคณะกรรมการประจ า
สถาบัน ส านัก  ศูนย์  หรือส่วนราชการหรือหน่วยงาน ท่ี เ รียก ช่ืออย่าง อ่ืนท่ี มีฐานะเ ทียบเท่าคณะ                      
พ.ศ.๒๕๔๗”  
 

 ข้อ ๒ ข้อบงัคบันีใ้ห้ใช้บงัคบัตัง้แตว่นัถดัจากวนัประกาศเป็นต้นไป  
 

 ข้อ ๓ ในข้อบงัคบันี ้
 “มหาวทิยาลยั” หมายถึง มหาวิทยาลยัราชภฏัสวนดสุิต 
 “สภามหาวิทยาลยั” หมายถึง สภามหาวิทยาลยัราชภฏัสวนดสุิต 
 “คณะกรรมการสรรหา” หมายถึง คณะกรรมการสรรหากรรมการประจ าสถาบนัประเภทผู้ทรงคณุวฒุิ 
 “สถาบนั” หมายความรวมถึง ส านกั ศนูย์ หรือส่วนราชการหรือหน่วยงานท่ีเรียกช่ืออย่างอ่ืนท่ีมีฐานะ
เทียบเทา่คณะ 
 “คณาจารย์ประจ า” หมายถึง ข้าราชการในต าแหนง่วิชาการตามกฎหมายวา่ด้วยการนัน้ 
 “ข้าราชการ” หมายถึง ข้าราชการในต าแหน่งทัว่ไป วิชาชีพเฉพาะ หรือเช่ียวชาญเฉพาะตามกฎหมาย
วา่ด้วยการนัน้ 
 “อาจารย์อัตราจ้าง” หมายถึง พนักงานในต าแหน่งวิชาการท่ี จ้างโดยเงินงบประมาณของ
มหาวิทยาลยั ซึง่ปฏิบตังิานไมน้่อยกวา่หกเดือนและผา่นการประเมินการทดลองการปฏิบตังิาน 
 



 “เจ้าหน้าท่ีอตัราจ้าง” หมายถึง พนกังานในต าแหนง่ทัว่ไปท่ีมหาวิทยาลยัจ้าง โดยต้องส าเร็จการศกึษา
ไมต่ ่ากวา่ปริญญาตรี ซึง่ปฏิบตังิานมาแล้วไมน้่อยกวา่หกเดือนและผา่นการประเมินการทดลองการปฏิบตังิาน 
 “คณะกรรมการ” หมายถึง คณะกรรมการประจ าสถาบนั 
 “ผู้อ านวยการ” หมายถึง ผู้อ านวยการสถาบนั 
 “รองผู้อ านวยการ” หมายถึง รองผู้อ านวยการสถาบนั 
 “อธิการบดี” หมายถึง อธิการบดีมหาวิทยาลยัราชภฏัสวนดสุิต 
 

ข้อ ๔ คณะกรรมการ ประกอบด้วย 
(๑)    ผู้อ านวยการ เป็นประธาน  
(๒)    รองผู้อ านวยการ  

 (๓)    หวัหน้าสว่นราชการหรือหนว่ยงานท่ีเรียกช่ืออยา่งอ่ืนท่ีมีฐานะเทียบเทา่กอง  
(๔)   ผู้แทนจากคณาจารย์ประจ าสถาบนั และอาจารย์อัตราจ้างประจ าสถาบนั ซึ่งคดัเลือกกันเอง               

กลุม่ละหนึง่คน 
 (๕)    ผู้แทนจากข้าราชการประจ าสถาบนั และเจ้าหน้าท่ีอตัราจ้างประจ าสถาบนั ซึ่งคดัเลือกกนัเอง 
กลุม่ละหนึง่คน 

 (๖)   กรรมการผู้ ทรงคุณวุฒิ ซึ่งแต่งตัง้จากบุคคลภายนอกจ านวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของ
คณะกรรมการประจ าสถาบนันัน้ 
 ให้คณะกรรมการเลือกรองผู้อ านวยการคนหนึง่ เป็นรองประธาน 
 ให้หวัหน้าสว่นราชการหรือหนว่ยงานท่ีเรียกช่ืออยา่งอ่ืนท่ีมีฐานะเทียบเทา่กอง คนหนึง่เป็นเลขานกุาร  
 

ข้อ ๕ ผู้ด ารงต าแหนง่กรรมการประจ าสถาบนัประเภทผู้ทรงคณุวฒุิ ต้องเป็นบคุคลภายนอก และ 
มีคณุสมบตั ิดงันี ้
 (๑)    มีคณุธรรม และจริยธรรมเป็นท่ียอมรับของสงัคม 

(๒)    มีความรู้เช่ียวชาญด้านการศกึษา มนษุยศาสตร์ สงัคมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ 
และเทคโนโลยี กฎหมาย การงบประมาณและการเงิน ด้านใดด้านหนึง่ 
 (๓)    มีสถานภาพทางสงัคม ซึง่เอือ้อ านวยประโยชน์ตอ่การด าเนินงานของมหาวิทยาลยั 
 (๔)    สามารถอทุิศเวลาให้แก่กิจการของมหาวิทยาลยัตามสมควร 
 

ข้อ ๖ กรรมการตามข้อ ๔ (๔) มีวาระอยูใ่นต าแหนง่คราวละสามปี แตจ่ะด ารงต าแหน่งเกินสองวาระ
ตดิตอ่กนัมิได้ 

กรรมการตามข้อ ๔ (๕) มีวาระอยูใ่นต าแหนง่คราวละสามปี และอาจแตง่ตัง้ใหมอี่กได้ 
นอกจากการพ้นจากต าแหนง่ตามวาระในวรรคหนึง่และวรรคสอง ให้พ้นจากต าแหนง่ เม่ือ 
(๑)    ตาย 



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

หยอ่นความสามารถ 
(๖)    เป็นบคุคลล้มละลาย 
(๗)    เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ 
(๘)    ถกูลงโทษทางวินยัอย่างร้ายแรง หรือถูกสัง่ให้ออกเพราะเหตมีุมลทินหรือมวัหมองในกรณีท่ีถูก

สอบสวนทางวินยัอยา่งร้ายแรง 
 การพ้นจากต าแหน่งตาม (๕) ต้องมีมติไม่น้อยกว่าสองในสามของจ านวนกรรมการสภามหาวิทยาลยั
เทา่ท่ีมีอยู ่
 

 ข้อ ๗ ให้สภามหาวิทยาลัยแต่งตัง้คณะกรรมการขึน้คณะหนึ่ง เรียกว่า “คณะกรรมการสรรหา
กรรมการประจ าสถาบนัประเภทผู้ทรงคณุวฒุิ” จ านวนไมน้่อยกวา่ห้าคน 
 ให้คณะกรรมการสรรหาเลือกกรรมการคนหนึง่ เป็นเลขานกุาร 
 การแต่งตัง้คณะกรรมการสรรหาตามวรรคหนึ่ง ให้ด าเนินการภายในเวลาหกสิบวนัก่อนท่ีกรรมการ
ประจ าสถาบนัประเภทผู้ทรงคณุวฒุิจะครบวาระ หรือภายในหกสิบวนัหลงัจากกรรมการประจ าสถาบนัประเภท
ผู้ทรงคณุวฒุิพ้นจากต าแหนง่ แล้วแตก่รณี 
 

 ข้อ ๘ ให้คณะกรรมการสรรหา ด าเนินการสรรหาผู้ มีคุณสมบัติตามข้อ ๕ จ านวนสองเท่าของ
กรรมการประจ าสถาบนัประเภทผู้ทรงคณุวฒุิท่ีพึงมี แล้วจดัท าเป็นบญัชีรายช่ือเรียงล าดบัอกัษร พร้อมประวตัิ
ข้อมลูรายละเอียดท่ีใช้ประกอบการพิจารณา เสนอสภามหาวิทยาลยั 
 

 ข้อ ๙ ให้สภามหาวิทยาลยัพิจารณาเลือกบุคคลตามบญัชีรายช่ือในข้อ ๘ จ านวนไม่น้อยกว่าหนึ่ง 
ในสามของคณะกรรมการ เป็นกรรมการประจ าสถาบนัประเภทผู้ทรงคณุวุฒิ และจัดล าดบับุคคลตามบญัชี
รายช่ือส ารองท่ีเหลือ เพ่ือขึน้บญัชีรายช่ือส ารองกรรมการประจ าสถาบนัประเภทผู้ทรงคณุวฒุิ 
 

 ข้อ ๑๐ ให้คณะกรรมการสรรหาขอความยินยอมจากบคุคลท่ีได้รับการคดัเลือกเป็นกรรมการประจ า
สถาบนัประเภทผู้ทรงคณุวุฒิตามข้อ ๙ เสนอสภามหาวิทยาลยัพิจารณาแต่งตัง้เป็นกรรมการประจ าสถาบนั
ประเภทผู้ทรงคณุวฒุิ 
 ในกรณีท่ีบคุคลท่ีได้รับคดัเลือกไมใ่ห้ความยินยอม ให้คณะกรรมการสรรหาขอความยินยอมจากบคุคล
ท่ีสภามหาวิทยาลยัขึน้บญัชีรายช่ือส ารองกรรมการประจ าสถาบนัประเภทผู้ทรงคณุวุฒิไว้ตามล าดบัจนกว่า  
จะได้กรรมการประจ าสถาบนัประเภทผู้ทรงคณุวฒุิครบจ านวน 
 



 ข้อ ๑๑  ให้คณะกรรมการมีอ านาจหน้าท่ี ดงัตอ่ไปนี ้
 (๑)    วางนโยบายและก าหนดแนวทางการด าเนินงานของสถาบนั ให้สอดคล้องกับนโยบายของสภา
มหาวิทยาลยั 
 (๒)    พฒันา ตดิตาม และตรวจสอบระบบการประกนัคณุภาพสถาบนั 
 (๓)    วางระเบียบและข้อบังคับท่ีเก่ียวกับการบริหารงานและการด าเนินงานของสถาบันตามท่ี             
มหาวิทยาลยัมอบหมาย 
 (๔)    แตง่ตัง้คณะอนกุรรมการหรือบคุคลใดบคุคลหนึ่งเพ่ือด าเนินการใดๆ อนัอยู่ในอ านาจหน้าท่ีของ
คณะกรรมการ 
 (๕)    ให้ค าปรึกษาและเสนอความเห็นแก่ผู้อ านวยการ 
 (๖)    ปฏิบตัหิน้าท่ีอ่ืนเก่ียวกบักิจการของสถาบนัหรือตามท่ีอธิการบดีมอบหมาย 
 

 ข้อ ๑๒  การประชุมคณะกรรมการ ให้น าข้อบงัคบัมหาวิทยาลยัราชภัฏสวนดสุิต  ว่าด้วยการประชุม
สภามหาวิทยาลยั พ.ศ. ๒๕๔๗ มาใช้บงัคบัโดยอนโุลม 
 

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

  ประกาศ  ณ  วนัท่ี ๒๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๔๗ 
 

     

                 (ดร.คณุหญิงกลัยา  โสภณพนิช) 
            นายกสภามหาวิทยาลยัราชภฏัสวนดสุิต 


