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ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 

ว่าด้วยคณะกรรมการประจําคณะ 

 พ.ศ. ๒๕๔๗ 

_______________ 

 

 โดยทีเป็นการสมควรออกข้อบังคับเกียวกับคณะกรรมการประจําคณะ อาศัยอํานาจตามความใน

มาตรา ๑๘(๒) และมาตรา ๔๑ แห่งพระราชบญัญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ สภามหาวิทยาลัย-             

ราชภัฏสวนดุสิต จึงออกข้อบังคับไว้ ดังต่อไปนี 

 

 ข้อ ๑ ข้อบังคับนี เรียกว่า “ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ว่าด้วย คณะกรรมการประจํา

คณะ พ.ศ. ๒๕๔๗” 

 

 ข้อ ๒ ข้อบังคับนีให้ใช้บังคับตั งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป  

 

ข้อ ๓ ในข้อบังคับนี 

 “มหาวิทยาลัย” หมายถึง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 

“สภามหาวิทยาลัย” หมายถึง สภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 

 “คณะกรรมการสรรหา” หมายถึง คณะกรรมการสรรหากรรมการประจําคณะประเภทผู ้ทรงคุณวุฒ ิ

 “คณาจาร ย์ประจํา” หมายถึง ข้าราชการในตําแหน่ง วิชาการตามกฎหมายว่าด้วยการนั น

 “อาจารย์อตัราจ้าง” หมายถึง พนักงานในตําแหน่งวิชาการทีมหาวิทยาลัยจ้าง ซึงปฏิบัติงานมาแล้ว  

ไม่น้อยกว่าหกเดือนและผ่านการประเมินการทดลองการปฏิบัติงาน 

 “คณะกรรมการ” หมายถึง คณะกรรมการประจําคณะ 

 “อธิการบดี” หมายถึง อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 

 

ข้อ ๔ คณะกรรมการ ประกอบด้วย 

(๑) คณบดี เป็นประธาน 
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(๒)    รองคณบดี  

(๓)    หัวหน้าโปรแกรมวิชา  

(๔)   ผู ้ แทนจากคณาจารย์ประจําคณะ และอาจารย์อัตราจ้างประจําคณะ ซึงคัดเลือกกันเอง               

กลุ่มละหนึงคน 

(๕)   กรรมการผู ้ทรงคุณวุฒิ ซึงแต่งตั งจากบุคคลภายนอกจํานวนไม่น้อยกว่าหนึงในสามของ

คณะกรรมการประจําคณะนั น 

 ให้คณะกรรมการเลือกรองคณบดีคนหนึง เป็นรองประธาน 

 ให้หัวหน้าสํานักงานเลขานุการคณะ เป็นเลขานุการ  

 
  ข้อ ๕ ผู ้ ดํารงตําแหน่งกรรมการประจําคณะประเภทผู ้ทรงคุณวุฒิ ต้องเป็นบุคคลภายนอก และ 

มีคุณสมบัติ ดังนี 

 (๑)    มีคุณธรรม และจริยธรรมเป็นทียอมรับของสังคม 

(๒)    มีความรู้ เชียวชาญด้านการศึกษา มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

กฎหมาย การงบประมาณและการเงิน ด้านใดด้านหนึง 

 (๓)    มีสถานภาพทางสังคม ซึงเอื ออํานวยประโยชน์ต่อการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย 

 (๔)    สามารถอุทิศเวลาให้แก่กิจการของมหาวิทยาลัยตามสมควร 

 

ข้อ ๖ กรรมการตามข้อ ๔ (๔) มีวาระอยู่ในตําแหน่งคราวละสามปี จะดํารงตําแหน่งเกินสองวาระ

ติดต่อกันมิได้ 

กรรมการตามข้อ ๔ (๕) มีวาระอยู่ในตําแหน่งคราวละสามปี และอาจแต่งตั งใหม่อีกได้ 

นอกจากการพ้นจากตําแหน่งตามวาระในวรรคหนึงและวรรคสอง ให้พ้นจากตําแหน่ง เมือ 

 (๑)     ตาย 

(๒)     ลาออก 

(๓)     ขาดคุณสมบัติของการเป็นกรรมการประเภทนั น  ๆ

(๔)     ถูกจําคุกโดยคําพิพากษาถึงทีสุดให้จําคุก 

(๕)   สภามหาวิทยาลัยให้ออกเพราะมีความประพฤติเสือมเสีย    หรือบกพร่องต่อหน้าทีหรือ           

หย่อนความสามารถ 

(๖)     เป็นบุคคลล้มละลาย 

(๗)     เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ 

 



 

- ๔๓ - 
 

(๘)     ถูกลงโทษทางวินัยอย่างร้ายแรง หรือถูกสังให้ออกเพราะเหตุมีมลทินหรือมัวหมองในกรณีทีถูก

สอบสวนทางวินัยอย่างร้ายแรง 

 การพ้นจากตําแหน่งตาม (๕) ต้องมีไม่น้อยกว่าสองในสามของจํานวนกรรมการสภามหาวิทยาลัย

เท่าทีมีอยู ่

 

 ข้อ ๗ ให้สภามหาวิทยาลัยแต่งตั งคณะกรรมการขึ นคณะหนึง เรียกว่า “คณะกรรมการสรรหา

กรรมการประจําคณะประเภทผู ้ทรงคุณวุฒิ” จํานวนไม่น้อยกว่าห้าคน 

 ให้คณะกรรมการสรรหาเลือกกรรมการคนหนึง เป็นเลขานุการ 

 การแต่งตั งคณะกรรมการสรรหาตามวรรคหนึง ให้ดําเนินการภายในหกสิบวันก่อนทีกรรมการประจํา

คณะประเภทผู ้ ทรงคุณวุฒิจะครบวาระ หรือภายในหกสิบวันหลังจากกรรมการประจําคณะประเภท

ผู ้ทรงคุณวุฒิพ้นจากตําแหน่ง แล้วแต่กรณี 

 

 ข้อ ๘ ให้คณะกรรมการสรรหา ดําเนินการสรรหาผู ้ มีคุณสมบัติตามข้อ ๕จํานวนสองเท่าของ

กรรมการประจําคณะประเภทผู ้ทรงคุณวุฒิทีพึงมี แล้วจัดทําเป็นบัญชีรายชือเรียงลําดับอักษร พร้อมประวัติ

ข้อมูลรายละเอียดทีใช้ประกอบการพิจารณา เสนอสภามหาวิทยาลัย 

 

 ข้อ ๙ ให้สภามหาวิทยาลัยพิจารณาเลือกบุคคลตามบัญชีรายชือในข้อ ๘ จํานวนไม่น้อยกว่าหนึงใน

สามของคณะกรรมการ เป็นกรรมการประจําคณะประเภทผู ้ทรงคุณวุฒิ และจัดลําดับบุคคลตามบัญชีรายชือ

สํารองทีเหลือ เพือขึ นบัญชีรายชือสํารองกรรมการประจําคณะประเภทผู ้ทรงคุณวุฒิ 

 

 ข้อ ๑๐ ให้คณะกรรมการสรรหาขอความยินยอมจากบุคคลทีได้รับการคัดเลือกเป็นกรรมการประจํา

คณะประเภทผู ้ทรงคุณวุฒิตามข้อ ๙ เสนอสภามหาวิทยาลัยแต่งตั งเป็นกรรมการประจําคณะประเภท

ผู ้ทรงคุณวุฒิ 

 ในกรณีทีบุคคลทีได้รับคัดเลือกไม่ให้ความยินยอม ให้คณะกรรมการสรรหาขอความยินยอมจากบุคคล

ทีสภามหาวิทยาลัยขึ นบัญชีรายชือสํารองกรรมการประจําคณะประเภทผู ้ทรงคุณวุฒิไว้ตามลําดับจนกว่าจะได้

กรรมการประจําคณะประเภทผู ้ทรงคุณวุฒิครบจํานวน 

 

ข้อ ๑๑ ให้คณะกรรมการมีอํานาจหน้าที ดังต่อไปนี 

(๑)   วางนโยบายและกําหนดแนวทางการดําเนินงานของคณะให้สอดคล้องกับนโยบายของ

มหาวิทยาลัย 
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(๒)   พัฒนา ติดตามและตรวจสอบระบบการประกันคุณภาพคณะ ตลอดจนควบคุมมาตรฐาน

การศึกษาของคณะ 

(๓)  ส่งเสริมงานวิจัย งานบริการวิชาการแก่สังคม  เทคโนโลยีสารสนเทศ  และทะนุบํารุ ง

ศิลปวัฒนธรรม   

(๔)    พิจารณาหลักสูตรและการเปิดสอนของคณะ เพือเสนอต่อมหาวิทยาลยั   

(๕)    วางระเบียบและข้อบังคับทีเกียวกับการบริหารและดําเนินงานของคณะตามทีมหาวิทยาลัย

มอบหมาย 

(๖)    พิจารณาเสนอเกียวกับการดํารงตําแหน่งทางวิชาการของคณาจารย์ประจําและอาจารย์อัตรา

จ้างในคณะต่อมหาวิทยาลยั 

(๗)    แต่งตั งคณะอนุกรรมการหรือบุคคลใดบุคคลหนึงเพือดําเนินการใดๆ อันอยู่ในอํานาจหน้าทีของ

คณะกรรมการ 

(๘)    ให้คําปรึกษาและเสนอความเห็นแก่คณบดี 

(๙)    ปฏิบัติหน้าทีอืนเกียวกับกิจการของคณะหรือตามทีอธิการบดีมอบหมาย 

 

 ข้อ ๑๒ การประชุมคณะกรรมการ ให้นําข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต  ว่าด้วยการประชุม 

สภามหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๗ มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

 

 ข้อ ๑๓ ให้อธิการบดีเป็นผู ้ รักษาการตามข้อบังคับนี  และมีอํานาจออกระเบียบ ประกาศหรือคําสัง   

เพือประโยชน์ในการปฏิบัติตามข้อบังคับนี 

 ในกรณีทีมีปัญหาเกียวกับการปฏิบัติตามข้อบังคับนี  ให้อธิการบดีมีอํานาจตีความและวินิจฉัย 

 

ประกาศ  ณ  วันที   ๒๗  สิงหาคม  พ.ศ. ๒๕๔๗ 

     

                 (ดร.คุณหญิงกัลยา  โสภณพนิช) 

            นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 

 


