
ข้อบงัคบัมหาวิทยาลยัราชภฏัสวนดสุิต 
วา่ด้วย คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลยั 

พ.ศ.๒๕๔๘ 
_________________ 

 
 โดยท่ีเป็นการสมควรออกข้อบงัคบัเก่ียวกบัคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน
ของมหาวิทยาลัย อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๑๘ (๒)และมาตรา ๔๙ แห่งพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลยัราชภฏั พ.ศ.๒๕๔๗ สภามหาวิทยาลยัราชภฏัสวนดสุิต จงึออกข้อบงัคบัไว้ ดงัตอ่ไปนี ้
 

 ข้อ ๑ ข้อบงัคบันีเ้รียกวา่ “ข้อบงัคบัมหาวิทยาลยัราชภฏัสวนดสุิต ว่าด้วย คณะกรรมการติดตาม
ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลยั พ.ศ.๒๕๔๘” 
 

 ข้อ ๒ ข้อบงัคบันีใ้ห้ใช้บงัคบัตัง้แตว่นัถดัจากวนัประกาศเป็นต้นไป 
 

 ข้อ ๓ ในข้อบงัคบันี ้
 “มหาวิทยาลยั” หมายถึง มหาวิทยาลยัราชภฏัสวนดสุิต 
 “สภามหาวิทยาลยั” หมายถึง สภามหาวิทยาลยัราชภฏัสวนดสุิต 
 “คณะกรรมการสรรหา” หมายถึง คณะกรรมการสรรหาคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ 
ประเมินผลงานของมหาวิทยาลยั 
 “คณะกรรมการ” หมายถึง คณะกรรมการตดิตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลยั  
 “อธิการบดี” หมายถึง อธิการบดีมหาวิทยาลยัราชภฏัสวนดสุิต 
 

 ข้อ ๔ ให้มีคณะกรรมการตดิตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลยั จ านวนห้าคน 
ประกอบด้วย ผู้ ทรงคุณวุฒิท่ีมีความรู้ ความเช่ียวชาญด้านการศึกษา สังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  การบริหารจัดการ  การวางแผน  การเงิน  การคลังและการวัดผลหรือ         
การประเมินผล และมีคณุสมบตัเิพิ่มเตมิ ดงันี ้

(๑) มีคณุธรรม และจริยธรรมเป็นท่ียอมรับของสงัคม 
(๒) มีความเป็นผู้น า และความสามารถในการบริหารอนัจะเป็นประโยชน์ตอ่การพฒันามหาวิทยาลยั 
(๓)  มีความสนใจและเห็นความส าคญัของการศกึษาในระดบัอดุมศกึษา หรือการศกึษาเพ่ือพฒันา

ท้องถ่ิน หรือเทคโนโลยีสารสนเทศ 
(๔)  มีความสนใจเก่ียวกบัความสมัพนัธ์ระหวา่งมหาวิทยาลยักบัประชาชน 
(๕) มีสถานภาพทางสงัคม ซึง่เอือ้อ านวยประโยชน์ตอ่การด าเนินงานของมหาวิทยาลยั 
(๖) สามารถอทุิศเวลาให้แก่กิจการของมหาวิทยาลยั 



ให้คณะกรรมการเลือกกรรมการคนหนึง่เป็นประธาน และอีกคนหนึง่เป็นรองประธาน                  
ให้ผู้อ านวยการส านกังานอธิการบดี เป็นเลขานกุาร 

 

 ข้อ ๕ ให้คณะกรรมการมีอ านาจและหน้าท่ีในการตรวจสอบ ติดตามและประเมินประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลการใช้จา่ยงบประมาณการจดัการศกึษา การวิจยั ดงันี ้
  (๑)  ติดตาม  ตรวจสอบ  และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยและของอธิการบดี  โดยรับฟัง 
ความคิดเห็นอย่างกว้างขวางเก่ียวกับการปฏิบตัิหน้าท่ีของมหาวิทยาลยัและของอธิการบดี ประกอบการ
ประเมินผลงาน 
  (๒)  รายงานผลการติดตาม  ตรวจสอบ  และประเมินผลงานของมหาวิทยาลยัและของอธิการบดี  
พร้อมความเห็นตอ่สภามหาวิทยาลยัทกุปี 
 

 ข้อ ๖ ให้คณะกรรมการก าหนดแนวทางปฏิบตัิงาน ในการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน
ของมหาวิทยาลยัและของอธิการบดี โดยความเห็นชอบของสภามหาวิทยาลยั 
 คณะกรรมการมีอ านาจแต่งตัง้อนุกรรมการ คณะท างานเพ่ือมอบหมายให้ปฏิบตัิการอย่างหนึ่ง
อยา่งใดอนัอยูใ่นอ านาจและหน้าท่ีของคณะกรรมการ 
 ให้ทุกหน่วยงานในมหาวิทยาลยั  สนบัสนุน  และอ านวยความสะดวก  ในการปฏิบตัิงานรวมทัง้  
ให้ข้อมลูและถ้อยค า 
 

 ข้อ ๗ คณะกรรมการ มีวาระอยูใ่นต าแหนง่คราวละสามปี และอาจได้รับแตง่ตัง้ใหมอี่กได้ 
 นอกจากการพ้นจากต าแหนง่ตามวาระในวรรคหนึง่ ให้กรรมการพ้นจากต าแหนง่ เม่ือ 

(๑) ตาย 
(๒) ลาออก 
(๓) ถกูจ าคกุโดยค าพิพากษาถึงท่ีสดุให้จ าคกุ 
(๔) สภามหาวิทยาลยัให้ออกเพราะมีความประพฤตเิส่ือมเสีย หรือบกพร่องตอ่หน้าท่ีหรือหย่อน 

ความสามารถ 
(๕) เป็นบคุคลล้มละลาย 
(๖) เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ 
การพ้นจากต าแหนง่ตาม (๔) ต้องเป็นไปตามมตสิองในสามของจ านวนกรรมการสภามหาวิทยาลยั 

เทา่ท่ีมีอยู ่
 

  ข้อ ๘ ให้สภามหาวิทยาลยัแตง่ตัง้คณะกรรมการขึน้คณะหนึ่ง  เรียกว่า  “คณะกรรมการสรรหา
คณะกรรมการตดิตาม  ตรวจสอบ  และประเมินผลงานของมหาวิทยาลยั”  จ านวนไม่น้อยกว่าเจ็ดคน  โดย
มีนายกสภามหาวิทยาลยั เป็นประธาน 
 ให้คณะกรรมการสรรหาเลือกกรรมการคนหนึง่ เป็นเลขานกุาร 
 การแต่งตัง้คณะกรรมการสรรหาตามวรรคหนึ่ง ให้ด า เนินการภายในเวลาหกสิบวันก่อน                
ท่ีคณะกรรมการจะครบวาระ หรือภายในหกสิบวนัหลงัจากกรรมการพ้นจากต าแหนง่ แล้วแตก่รณี 
 



 ข้อ ๙ ให้คณะกรรมการสรรหา ด าเนินการสรรหาผู้ มีคุณสมบตัิ ตามข้อ ๔ จ านวนสองเท่าของ
จ านวนกรรมการ แล้วจัดท าเป็นบญัชีรายช่ือเรียงตามล าดับอักษร พร้อมประวัติข้อมูลรายละเอียดท่ีใช้
ประกอบการพิจารณา เสนอสภามหาวิทยาลยั 
 

 ข้อ ๑๐ ให้สภามหาวิทยาลัยพิจารณาเลือกบุคคลตามบัญชีรายช่ือในข้อ ๙ จ านวนห้าคน         
เป็นกรรมการ และจดัล าดบับคุคลตามบญัชีรายช่ือท่ีเหลือ เพ่ือขึน้บญัชีรายช่ือส ารอง 
 

 ข้อ ๑๑ ให้คณะกรรมการสรรหา ขอความยินยอมจากบคุคลท่ีได้รับการคดัเลือกเป็นกรรมการตาม
ข้อ ๑๐ เสนอนายกสภามหาวิทยาลยัแตง่ตัง้โดยความเห็นชอบของสภามหาวิทยาลยัเป็นกรรมการ 
 ในกรณีท่ีบุคคลท่ีได้รับการคดัเลือกไม่ให้ความยินยอม ให้คณะกรรมการสรรหาขอความยินยอม
จากบคุคลท่ีสภามหาวิทยาลยัขึน้บญัชีรายช่ือส ารองไว้ตามล าดบั จนกวา่จะได้กรรมการครบจ านวน 
 

 ข้อ ๑๒ ในกรณีท่ีประธานหรือกรรมการพ้นจากต าแหนง่ก่อนครบวาระ ให้สรรหาและแตง่ตัง้ผู้ ด ารง
ต าแหนง่ประธานหรือกรรมการ แล้วแตก่รณีแทน โดยน าความในข้อ ๙ ข้อ ๑๐ และข้อ ๑๑ มาใช้บงัคบัโดย
อนโุลม เว้นแตว่าระการด ารงต าแหน่งเหลืออยู่น้อยกว่าเก้าสิบวนั จะไม่ด าเนินการให้มีผู้ด ารงต าแหน่งแทน
ก็ได้ 
 ให้ผู้ ท่ีได้รับการเลือกตัง้ตามวรรคหนึง่อยูใ่นต าแหนง่เทา่วาระท่ีเหลืออยูข่องผู้ซึง่ตนแทน 
 

 ข้อ ๑๓ ให้นายกสภามหาวิทยาลัยเป็นผู้ รักษาการตามข้อบังคับนี ้และมีอ านาจออกระเบียบ 
ประกาศหรือค าสัง่ เพ่ือประโยชน์ในการปฏิบตัติามข้อบงัคบันี ้
 ในกรณีท่ีมีปัญหาเก่ียวกับการปฏิบตัิตามข้อบงัคบันี ้ให้นายกสภามหาวิทยาลยัมีอ านาจตีความ
และวินิจฉยั 
 
       ประกาศ  ณ  วนัท่ี  ๒๘  ตลุาคม  พ.ศ. ๒๕๔๘ 
 

 
                   (คณุหญิงกลัยา  โสภณพนิช) 
            นายกสภามหาวิทยาลยัราชภฏัสวนดสุิต  


