ข้ อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
ว่าด้ วย คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย
พ.ศ.๒๕๔๘
_________________
โดยที่เป็ นการสมควรออกข้ อบังคับเกี่ยวกับคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน
ของมหาวิ ท ยาลัย อาศัย อ านาจตามความในมาตรา ๑๘ (๒)และมาตรา ๔๙ แห่ ง พระราชบัญญั ติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.๒๕๔๗ สภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต จึงออกข้ อบังคับไว้ ดังต่อไปนี ้
ข้ อ ๑ ข้ อบังคับนี ้เรี ยกว่า “ข้ อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ว่าด้ วย คณะกรรมการติดตาม
ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๔๘”
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” หมายถึ ง คณะกรรมการสรรหาคณะกรรมการติ ด ตาม ตรวจสอบ
ประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย
“คณะกรรมการ” หมายถึง คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย
“อธิการบดี” หมายถึง อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
ข้ อ ๔ ให้ มีคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย จานวนห้ าคน
ประกอบด้ ว ย ผู้ท รงคุณ วุฒิ ที่ มี ค วามรู้ ความเชี่ ย วชาญด้ า นการศึก ษา สัง คมศาสตร์ มนุษ ยศาสตร์
วิท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี การบริ ห ารจัด การ การวางแผน การเงิ น การคลัง และการวัดผลหรื อ
การประเมินผล และมีคณ
ุ สมบัตเิ พิ่มเติม ดังนี ้
(๑) มีคณ
ุ ธรรม และจริยธรรมเป็ นที่ยอมรับของสังคม
(๒) มีความเป็ นผู้นา และความสามารถในการบริ หารอันจะเป็ นประโยชน์ตอ่ การพัฒนามหาวิทยาลัย
(๓) มีความสนใจและเห็นความสาคัญของการศึกษาในระดับอุดมศึกษา หรื อการศึกษาเพื่อพัฒนา
ท้ องถิ่น หรื อเทคโนโลยีสารสนเทศ
(๔) มีความสนใจเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างมหาวิทยาลัยกับประชาชน
(๕) มีสถานภาพทางสังคม ซึง่ เอื ้ออานวยประโยชน์ตอ่ การดาเนินงานของมหาวิทยาลัย
(๖) สามารถอุทิศเวลาให้ แก่กิจการของมหาวิทยาลัย

ให้ คณะกรรมการเลือกกรรมการคนหนึง่ เป็ นประธาน และอีกคนหนึง่ เป็ นรองประธาน
ให้ ผ้ อู านวยการสานักงานอธิการบดี เป็ นเลขานุการ
ข้ อ ๕ ให้ คณะกรรมการมีอานาจและหน้ าที่ในการตรวจสอบ ติดตามและประเมินประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลการใช้ จา่ ยงบประมาณการจัดการศึกษา การวิจยั ดังนี ้
(๑) ติดตาม ตรวจสอบ และประเมิ นผลงานของมหาวิทยาลัยและของอธิ การบดี โดยรับฟั ง
ความคิดเห็นอย่างกว้ างขวางเกี่ยวกับ การปฏิบตั ิหน้ าที่ของมหาวิทยาลัยและของอธิการบดี ประกอบการ
ประเมินผลงาน
(๒) รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยและของอธิการบดี
พร้ อมความเห็นต่อสภามหาวิทยาลัยทุกปี
ข้ อ ๖ ให้ คณะกรรมการกาหนดแนวทางปฏิบตั ิงาน ในการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน
ของมหาวิทยาลัยและของอธิการบดี โดยความเห็นชอบของสภามหาวิทยาลัย
คณะกรรมการมีอานาจแต่งตังอนุ
้ กรรมการ คณะทางานเพื่อมอบหมายให้ ปฏิบตั ิการอย่างหนึ่ง
อย่างใดอันอยูใ่ นอานาจและหน้ าที่ของคณะกรรมการ
ให้ ทุกหน่วยงานในมหาวิทยาลัย สนับสนุน และอานวยความสะดวก ในการปฏิบตั ิงานรวมทัง้
ให้ ข้อมูลและถ้ อยคา
ข้ อ ๗ คณะกรรมการ มีวาระอยูใ่ นตาแหน่งคราวละสามปี และอาจได้ รับแต่งตังใหม่
้ อีกได้
นอกจากการพ้ นจากตาแหน่งตามวาระในวรรคหนึง่ ให้ กรรมการพ้ นจากตาแหน่ง เมื่อ
(๑) ตาย
(๒) ลาออก
(๓) ถูกจาคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สดุ ให้ จาคุก
(๔) สภามหาวิทยาลัยให้ ออกเพราะมีความประพฤติเสื่อมเสีย หรื อบกพร่องต่อหน้ าที่หรื อหย่อน
ความสามารถ
(๕) เป็ นบุคคลล้ มละลาย
(๖) เป็ นคนไร้ ความสามารถหรื อคนเสมือนไร้ ความสามารถ
การพ้ นจากตาแหน่งตาม (๔) ต้ องเป็ นไปตามมติสองในสามของจานวนกรรมการสภามหาวิทยาลัย
เท่าที่มีอยู่
ข้ อ ๘ ให้ สภามหาวิทยาลัยแต่งตังคณะกรรมการขึ
้
้นคณะหนึ่ง เรี ยกว่า “คณะกรรมการสรรหา
คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ” จานวนไม่น้อยกว่าเจ็ดคน โดย
มีนายกสภามหาวิทยาลัย เป็ นประธาน
ให้ คณะกรรมการสรรหาเลือกกรรมการคนหนึง่ เป็ นเลขานุการ
การแต่ ง ตัง้ คณะกรรมการสรรหาตามวรรคหนึ่ ง ให้ ด าเนิ น การภายในเวลาหกสิ บ วัน ก่ อ น
ที่คณะกรรมการจะครบวาระ หรื อภายในหกสิบวันหลังจากกรรมการพ้ นจากตาแหน่ง แล้ วแต่กรณี

ข้ อ ๙ ให้ คณะกรรมการสรรหา ดาเนินการสรรหาผู้มีคุณสมบัติ ตามข้ อ ๔ จานวนสองเท่าของ
จานวนกรรมการ แล้ วจัดทาเป็ นบัญชีรายชื่อเรี ยงตามลาดับอั กษร พร้ อมประวัติข้อมูลรายละเอียดที่ใช้
ประกอบการพิจารณา เสนอสภามหาวิทยาลัย
ข้ อ ๑๐ ให้ ส ภามหาวิ ท ยาลัย พิ จ ารณาเลื อ กบุค คลตามบัญ ชี ร ายชื่ อ ในข้ อ ๙ จ านวนห้ าคน
เป็ นกรรมการ และจัดลาดับบุคคลตามบัญชีรายชื่อที่เหลือ เพื่อขึ ้นบัญชีรายชื่อสารอง
ข้ อ ๑๑ ให้ คณะกรรมการสรรหา ขอความยินยอมจากบุคคลที่ได้ รับการคัดเลือกเป็ นกรรมการตาม
ข้ อ ๑๐ เสนอนายกสภามหาวิทยาลัยแต่งตังโดยความเห็
้
นชอบของสภามหาวิทยาลัยเป็ นกรรมการ
ในกรณีที่บุคคลที่ได้ รับการคัดเลือกไม่ให้ ความยินยอม ให้ คณะกรรมการสรรหาขอความยินยอม
จากบุคคลที่สภามหาวิทยาลัยขึ ้นบัญชีรายชื่อสารองไว้ ตามลาดับ จนกว่าจะได้ กรรมการครบจานวน
ข้ อ ๑๒ ในกรณีที่ประธานหรื อกรรมการพ้ นจากตาแหน่งก่อนครบวาระ ให้ สรรหาและแต่งตังผู
้ ้ ดารง
ตาแหน่งประธานหรื อกรรมการ แล้ วแต่กรณีแทน โดยนาความในข้ อ ๙ ข้ อ ๑๐ และข้ อ ๑๑ มาใช้ บงั คับโดย
อนุโลม เว้ นแต่วาระการดารงตาแหน่งเหลืออยู่น้อยกว่าเก้ าสิบวัน จะไม่ดาเนินการให้ มีผ้ ดู ารงตาแหน่งแทน
ก็ได้
ให้ ผ้ ทู ี่ได้ รับการเลือกตังตามวรรคหนึ
้
ง่ อยูใ่ นตาแหน่งเท่าวาระที่เหลืออยูข่ องผู้ซงึ่ ตนแทน
ข้ อ ๑๓ ให้ น ายกสภามหาวิทยาลัย เป็ นผู้รั กษาการตามข้ อบัง คับ นี ้ และมี อานาจออกระเบีย บ
ประกาศหรื อคาสัง่ เพื่อประโยชน์ในการปฏิบตั ติ ามข้ อบังคับนี ้
ในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบตั ิตามข้ อบังคับนี ้ ให้ นายกสภามหาวิทยาลัยมีอานาจตีความ
และวินิจฉัย
ประกาศ ณ วันที่ ๒๘ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๘

(คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช)
นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต

