ข้ อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
ว่าด้ วย หลักเกณฑ์ วิธีการได้ มา และคุณสมบัตขิ องผู้ดารงตาแหน่งอธิการบดี
พ.ศ.๒๕๔๗
_______________
โดยที่เป็ นการสมควรออกข้ อบังคับเพื่อการสรรหาอธิการบดีของมหาวิทยาลัย
อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๑๘ (๒) มาตรา ๒๘ และมาตรา ๒๙ แห่งพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ และโดยอนุมัติสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ในคราวประชุม
ครัง้ ที่ ๑ /๒๕๔๗ เมื่อวันที่ ๒๕ มิถนุ ายน พ.ศ. ๒๕๔๗ จึงมีมติให้ ออกข้ อบังคับขึ ้นไว้ ดังต่อไปนี ้
ข้ อ ๑ ข้ อ บัง คับ นี เ้ รี ย กว่ า “ข้ อบัง คับ มหาวิ ท ยาลัย ราชภั ฏ สวนดุสิ ต ว่ า ด้ ว ย หลัก เกณฑ์
วิธีการได้ มา และคุณสมบัตขิ องผู้ดารงตาแหน่งอธิการบดี 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
“คณาจารย์ ประจ า” หมายถึง ข้ าราชการในต าแหน่ง วิช าการตามกฎหมายว่าด้ ว ยระเบีย บ
ข้ าราชการพลเรื อนในสถาบันอุดมศึกษา
“อาจารย์ อัต ราจ้ า ง” หมายถึ ง พนัก งานในต าแหน่ง วิ ช าการที่ จ้ างโดยเงิ น งบประมาณของ
มหาวิทยาลัย ซึง่ ปฏิบตั งิ านไม่น้อยกว่าหกเดือนและผ่านการประเมินการทดลองการปฏิบตั งิ าน
“ข้ าราชการ” หมายถึง ข้ าราชการในตาแหน่งทัว่ ไป วิชาชีพเฉพาะ หรื อเชี่ยวชาญเฉพาะตาม
กฎหมายว่าด้ วยระเบียบข้ าราชการพลเรื อนในสถาบันอุดมศึกษา
“เจ้ าหน้ าที่ อัตราจ้ าง” หมายถึง พนักงานในตาแหน่ง ทั่วไปที่ จ้างโดยเงิ นงบประมาณของ
มหาวิทยาลัย โดยต้ องส าเร็ จการศึกษาไม่ต่ากว่าปริ ญญาตรี ซึ่งปฏิ บัติง านไม่น้อยกว่าหกเดือนและ
ผ่านการประเมินการทดลองการปฏิบตั งิ าน
“คณะกรรมการสรรหา” หมายถึง คณะกรรมการสรรหาอธิการบดี
“อธิการบดี” หมายถึง อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต

ข้ อ ๔ ผู้ด ารงต าแหน่ง อธิ ก ารบดี ต้ อ งมี คุณ สมบัติ ต ามมาตรา ๒๙ แห่ ง พระราชบัญ ญั ติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ และควรมีคณ
ุ สมบัตเิ พิ่มเติม ดังนี ้
(๑) มีคณ
ุ ธรรม และจริ ยธรรมเป็ นที่ยอมรับของสังคม
(๒) มี แ นวความคิ ด ริ เ ริ่ ม สร้ างสรรค์ และเป็ นผู้ ที่ ย อมรั บ ในความส าคัญ และสนับ สุน น
การพัฒนาวิชาการหรื อวิชาชีพในทุกสาขา
(๓) มีความสนใจและเห็นความสาคัญของการศึกษาในระดับอุดมศึกษา หรื อการศึกษาเพื่อ
พัฒนาท้ องถิ่น หรื อเทคโนโลยีสารสนเทศ
(๔) สามารถอุทิศเวลาให้ แก่กิจการของมหาวิทยาลัย
(๕) มีความรู้ความสามารถด้ านบริหารหรื อเคยผ่านการอบรมหลักสูตรสาหรับผู้บริหาร
ข้ อ ๕ ให้ สภามหาวิทยาลัยแต่งตังคณะกรรมการขึ
้
้นคณะหนึ่ง เรี ยกว่า “คณะกรรมการสรรหา
อธิการบดี” ประกอบด้ วย
(๑) กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิคนหนึง่ เป็ นประธาน
(๒) ผู้แทนจากกรรมการสภามหาวิทยาลัย จากผู้ดารงตาแหน่ง บริ หาร ซึ่ง คัดเลื อกกันเอง
จานวนสองคน
(๓) ผู้ แทนจากกรรมการสภามหาวิ ท ยาลั ย จากคณาจารย์ ป ระจ า ซึ่ ง คั ด เลื อ กกั น เอง
จานวนสองคน
(๔) ผู้แทนจากกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ซึง่ คัดเลือกกันเอง จานวนสี่คน
ให้ ผ้ อู านวยการสานักงานอธิการบดี เป็ นเลขานุการ
การแต่ง ตัง้ คณะกรรมการสรรหาตามวรรคหนึ่ง ให้ ด าเนิ น การภายในระยะเวลาหกสิ บ วัน
ก่อนที่อธิการบดีจะครบวาระ หรื อหลังจากอธิการบดีพ้นจากตาแหน่งภายในหกสิบวัน แล้ วแต่กรณี
ข้ อ ๖ การได้ มาซึง่ รายชื่อผู้ดารงตาแหน่งอธิการบดี กระทาได้ ๒ วิธี ทังสองวิ
้
ธีจะต้ องมีประวัติ
ข้ อมูลรายละเอียดตามที่คณะกรรมการสรรหากาหนด
(๑) โดยการสมัคร จะเป็ นบุคคลภายในหรื อภายนอกมหาวิทยาลัยก็ได้
(๒) โดยการเสนอชื่อจาก
(ก) บัณ ฑิ ต วิ ท ยาลัย คณะ วิ ท ยาลัย สถาบัน ส านัก ศูน ย์ ส่ ว นราชการหรื อ
หน่วยงานที่เรี ยกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ เสนอชื่อผู้สมควรดารงตาแหน่งอธิการบดีแห่งละ
ไม่เกินหนึ่งชื่อ วิธีการได้ มาซึ่งชื่อให้ อยู่ในดุลพินิจของหน่วยงานโดยผ่านการพิจารณากลัน่ กรองจาก
คณะกรรมการประจาหน่วยงานนัน้ พร้ อมทังมี
้ เหตุผลประกอบการเสนอชื่อ
(ข) คณาจารย์ประจา อาจารย์อตั ราจ้ าง ข้ าราชการ หรื อเจ้ าหน้ าที่ อตั ราจ้ างของ
มหาวิทยาลัย อาจเสนอชื่อผู้ดารงตาแหน่งอธิการบดีเองได้ แต่ไม่เกินคนละหนึง่ ชื่อ

(ค) บุคคลอื่นตามที่ประกาศสภามหาวิทยาลัยกาหนดเป็ นคราวๆ ไป
การเสนอชื่อของบุคคลตาม (๒) ต้ องเสนอพร้ อมความยินยอมของผู้ได้ รับการเสนอชื่อด้ วย
ข้ อ ๗ ภายใต้ บงั คับของมาตรา ๒๘ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗
ให้ คณะกรรมการสรรหา มีหน้ าที่ดาเนิ นการสรรหาผู้มีคุณสมบัติ ตามข้ อ ๔ จานวน ไม่เกินสามคน
แล้ วจัดทาเป็ นบัญชีรายชื่อตามลาดับอักษร พร้ อมประวัติข้อมูลรายละเอียดที่ใช้ ประกอบการพิจารณา
เสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา
ข้ อ ๘ ให้ ส ภามหาวิ ท ยาลัย พิ จ ารณาเลื อ กบุค คลตามบัญ ชี ร ายชื่ อ ในข้ อ ๗ คนหนึ่ ง เป็ น
อธิการบดีโดยเร็ว และดาเนินการกราบบังคมทูล เพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้ าฯ แต่งตัง้
ข้ อ ๙ ให้ นายกสภามหาวิทยาลัย เป็ นผู้รักษาการตามข้ อบังคับนี ้ และมีอานาจออกระเบียบ
ประกาศ หรื อคาสัง่ เพื่อประโยชน์ในการปฏิบตั ติ ามข้ อบังคับนี ้
ในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบตั ติ ามข้ อบังคับนี ้ ให้ นายกสภามหาวิทยาลัยมีอานาจตีความ
และวินิจฉัย
ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ มิถนุ ายน พ.ศ. ๒๕๔๗

(ดร.คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช)
นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต

