ข้ อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
ว่าด้ วย การสรรหาคณบดี
พ.ศ.๒๕๔๗
_______________
โดยที่เป็ นการสมควรออกข้ อบังคับเกี่ยวกับบุคคลผู้ดารงตาแหน่งคณบดีในมหาวิทยาลัย อาศัยอานาจ
ตามความในมาตรา ๑๘ (๒) และมาตรา ๔๓ แห่ง พระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.๒๕๔๗
สภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต จึงออกข้ อบังคับไว้ ดังต่อไปนี ้
ข้ อ ๑ ข้ อ บัง คับ นี เ้ รี ย กว่า “ข้ อ บัง คับ มหาวิ ท ยาลัย ราชภัฏ สวนดุสิ ต ว่า ด้ ว ย การสรรหาคณบดี
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
“คณาจารย์ประจา” หมายถึง ข้ าราชการในตาแหน่งวิชาการตามกฎหมายว่าด้ วยการนัน้
“อาจารย์อตั ราจ้ าง” หมายถึง พนักงานในตาแหน่งวิชาการที่มหาวิทยาลัย จ้ าง ซึ่งปฏิบตั ิงานมาแล้ ว
ไม่น้อยกว่า หกเดือนและผ่านการประเมินการทดลองการปฏิบตั งิ าน
“ข้ าราชการ” หมายถึง ข้ าราชการในตาแหน่งทัว่ ไป วิชาชีพเฉพาะ หรื อเชี่ยวชาญเฉพาะตามกฎหมาย
ว่าด้ วยการนัน้
“เจ้ าหน้ าที่อตั ราจ้ าง” หมายถึง พนักงานในตาแหน่งทัว่ ไปที่มหาวิทยาลัยจ้ าง โดยต้ องสาเร็ จการศึกษา
ไม่ ต่ า กว่ า ปริ ญ ญาตรี ซึ่ ง ปฏิ บัติ ง านมาแล้ ว ไม่ น้ อ ยกว่ า หกเดื อ น และผ่ า นการประเมิ น การทดลองการ
ปฏิบตั งิ าน
“คณะกรรมการสรรหา” หมายถึง คณะกรรมการสรรหาคณบดี
“อธิการบดี” หมายถึง อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
ข้ อ ๔ ผู้ดารงตาแหน่งคณบดี ต้ องมีคุณสมบัติตามมาตรา ๓๗ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย ราชภัฏ พ.ศ.๒๕๔๗ และมีคณ
ุ สมบัตเิ พิ่มเติม ดังนี ้

(๑)
(๒)
(๓)
(๔)
(๕)

มีคณ
ุ ธรรม และจริยธรรมเป็ นที่ยอมรับของสังคม
มีความรู้ความสามารถทางวิชาการ หรื อวิชาชีพที่เกี่ยวข้ องกับการดาเนินงานของคณะ
เป็ นผู้ที่มีความคิดริเริ่ม สนใจและเห็นความสาคัญของกิจการในคณะนัน้
สามารถอุทิศเวลาให้ แก่กิจการของคณะ
มีความรู้ความสามารถด้ านบริหารหรื อเคยผ่านการอบรมหลักสูตรสาหรับผู้บริหาร

ข้ อ ๕ ให้ อธิ การบดี แต่ง ตัง้ คณะกรรมการขึ น้ คณะหนึ่ง เรี ยกว่า “คณะกรรมการสรรหาคณบดี ”
ประกอบด้ วย
(๑) อธิการบดีหรื อรองอธิการบดีที่ได้ รับมอบหมาย เป็ นประธาน
(๒) ผู้แทนจากสภาวิชาการ ซึง่ คัดเลือกกันเอง จานวนสามคน
(๓) ผู้แทนจากสภาคณาจารย์และข้ าราชการ ซึง่ คัดเลือกกันเอง จานวนสามคน
ให้ คณะกรรมการสรรหาเลือกกรรมการคนหนึง่ เป็ นเลขานุการ
การแต่งตังคณะกรรมการสรรหาตามวรรคหนึ
้
่ง ให้ ดาเนินการภายในระยะเวลาหกสิบวันก่อนที่คณบดี
จะครบวาระ หรื อภายในหกสิบวันหลังจากคณบดีพ้นจากตาแหน่ง แล้ วแต่กรณี
ข้ อ ๖ การได้ มาซึ่งรายชื่อผู้ดารงตาแหน่ง คณบดี กระทาได้ ๒ วิธี ทังสองวิ
้
ธีจะต้ องมีประวัติข้อมูล
รายละเอียดตามที่คณะกรรมการสรรหากาหนด
(๑) โดยการสมัคร จะเป็ นบุคคลภายในหรื อภายนอกก็ได้
(๒) โดยการเสนอชื่อจาก
(ก) กลุม่ คณาจารย์ประจาและอาจารย์อตั ราจ้ าง อาจเสนอชื่อผู้ดารงตาแหน่งคณบดีได้
แต่ไม่เกินสามชื่อ
(ข) กลุ่มข้ าราชการและเจ้ าหน้ าที่อตั ราจ้ าง อาจเสนอชื่อผู้ดารงตาแหน่งคณบดีได้ แต่
ไม่เกินสามชื่อ
การเสนอชื่อของบุคคลตาม (๒) ต้ องเสนอพร้ อมความยินยอมของผู้ได้ รับการเสนอชื่อด้ วย
ข้ อ ๗ ให้ คณะกรรมการสรรหา นารายชื่ อผู้ที่ไ ด้ รับการเสนอชื่ อตามข้ อ ๖ มาพิจารณากลั่นกรอง
เพื่ อให้ ไ ด้ ผ้ ูที่เ หมาะสมจ านวนไม่เ กินสามคน แล้ วจัดทาบัญชี รายชื่ อตามล าดับอักษร พร้ อมประวัติข้อมูล
รายละเอียดที่ใช้ ประกอบการพิจารณา เสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา
ข้ อ ๘ ให้ สภามหาวิทยาลัยพิจารณาเลือกและแต่งตังบุ
้ คคลตามบัญชีรายชื่อในข้ อ ๗ คนหนึ่งเป็ น
คณบดีโดยมิชกั ช้ า
ข้ อ ๙ ให้ อธิการบดีเป็ นผู้รักษาการตามข้ อบังคับนี ้ และมีอานาจออกระเบียบ ประกาศ หรื อคาสัง่
เพื่อประโยชน์ในการปฏิบตั ติ ามข้ อบังคับนี ้

ในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบตั ิตามข้ อบังคับนี ้ ให้ อธิการบดีมีอานาจตีความและวินิจฉัย
ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๔๗

(ดร.คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช)
นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต

