ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี
วาดวย คณะกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๘
----------------------------------------------โดยที่เปนการสมควรปรับปรุงเกี่ยวกับการไดมาซึ่งประธานกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย
และกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ เพื่อใหคณะกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย
สามารถปฏิบัติงานรวมกันไดอยางมีประสิทธิภาพและบรรลุวัตถุประสงคตามหนาที่ที่กําหนดไวในพระราช
บัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 18 (2) และมาตรา 25 แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พ.ศ. ๒๕๔๗ สภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี ในการประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๒๘ กรกฎาคม
พ.ศ. ๒๕๕๘ จึงเห็นสมควรใหออกขอบังคับไวดังตอไปนี้
ขอ ๑ ขอบังคับนี้เรียกวา “ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี วาดวย คณะกรรมการสงเสริม
กิจการมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๘”
ขอ ๒ ขอบังคับนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศเปนตนไป
ขอ 3 ใหยกเลิกขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี วาดวย คณะกรรมการสงเสริมกิจการ
มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2547 และใหใชขอบังคับนี้แทน
ขอ ๔ ในขอบังคับนี้
“มหาวิทยาลัย” หมายถึง มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี
“สภามหาวิทยาลัย” หมายถึง สภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี
“นายกสภามหาวิทยาลัย” หมายถึง นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี
“อธิการบดี” หมายถึง อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี
“คณะกรรมการ” หมายถึง คณะกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย
“ประธาน” หมายถึง ประธานกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย
“กรรมการ” หมายถึง กรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย
“ประธานสภานักศึกษา” หมายถึง ประธานสภานักศึกษาภาคปกติ และประธานสภานักศึกษา
ภาคพิเศษ
“นายกองคการนักศึกษา” หมายถึง นายกองคการนักศึกษาภาคปกติ และนายกองคการ
นักศึกษาภาคพิเศษ
“เขตพื้นทีบ่ ริการการศึกษา” หมายถึง เขตจังหวัดอันเปนที่ตั้งของพื้นที่ที่ใหบริการการศึกษา
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี
๒/ขอ 5 คณะกรรมการ...

-๒ขอ 5 คณะกรรมการ ประกอบดวย
(๑) ประธาน
(2) รองประธานคนที่ 1 และรองประธานคนที่ 2
(3) กรรมการผูทรงคุณวุฒิ จํานวนไมนอยกวา 10 คน
(4) กรรมการโดยตําแหนง ไดแก ประธานสภานักศึกษา และนายกองคการนักศึกษา
สําหรับกรรมการตาม (3) จะตองประกอบดวยผูมีความรู ความเชี่ยวชาญดานการศึกษา
มนุษยศาสตร สังคมศาสตร วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี กฎหมาย การงบประมาณและการเงิน การบริหาร
งานบุคคล การปกครองสวนทองถิ่น การศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม และดานอื่นๆ ตามที่สภามหาวิทยาลัย
เห็นสมควร แตทั้งนีใ้ หเปนบุคคลในเขตพื้นที่บริการการศึกษาของมหาวิทยาลัยไมนอยกวากึ่งหนึ่ง
ตําแหนงรองประธานตาม (2) ใหประธานแตงตั้งจากกรรมการตาม (3) และในกรณีทปี่ ระธาน
ไมอาจปฏิบัติหนาที่ได ใหรองประธานคนที่ 1 และรองประธานคนที่ 2 ปฏิบัติหนาที่แทนตามลําดับ
ใหรองอธิการบดีคนหนึ่งโดยคําแนะนําของอธิการบดีเปนกรรมการและเลขานุการและ
ใหเจาหนาที่ของมหาวิทยาลัยคนหนึ่งเปนผูชวยเลขานุการ
ขอ 6 ผูดํารงตําแหนงประธานและกรรมการผูทรงคุณวุฒิอาจเปนบุคคลภายในหรือภายนอก
มหาวิทยาลัยและตองมีคุณสมบัติ ดังนี้
(๑) มีคุณธรรมและจริยธรรมเปนที่ยอมรับของสังคม
(๒) มีความเปนผูนํา และมีความสามารถในการบริหารอันจะเปนประโยชนตอการพัฒนา
มหาวิทยาลัย
(๓) มีความสนใจและเห็นความสําคัญของการศึกษาในระดับอุดมศึกษาเพื่อพัฒนาทองถิ่น
หรือเทคโนโลยีสารสนเทศ
(4) มีความสามารถในการสงเสริมความสัมพันธระหวางมหาวิทยาลัยกับชุมชน
(5) มีสถานภาพทางสังคมซึ่งเอื้ออํานวยประโยชนตอการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย
(6) สามารถอุทิศเวลาใหแกมหาวิทยาลัยตามสมควรแกตําแหนงหนาที่
ขอ 7 ประธานและกรรมการผูทรงคุณวุฒิมีวาระการดํารงตําแหนงคราวละสามป และอาจไดรับ
การแตงตั้งใหมอีกได
นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระในวรรคหนึ่ง ใหประธานและกรรมการผูทรงคุณวุฒิ
พนจากตําแหนงเมื่อ
(1) ตาย
(2) ลาออก
(3) ขาดคุณสมบัติของการเปนกรรมการในประเภทนั้นๆ
(4) ถูกจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก
(5) สภามหาวิทยาลัยใหออกเพราะมีความประพฤติเสื่อมเสียหรือบกพรองตอหนาที่
ในตําแหนงหรือหยอนความสามารถ

๓/(6) เปนบุคคล ...

-๓(6) เปนบุคคลลมละลาย
(7) เปนคนไรความสามารถหรือคนเสมือนไรความสามารถ
(8) ถูกลงโทษทางวินัยอยางรายแรงหรือถูกสั่งใหออกเพราะเหตุมีมลทิ นหรือมัวหมองในกรณี
ที่ถูกสอบสวนทางวินัยอยางรายแรง
การพ น จากตํ าแหน ง ตาม (๕) ต อ งมี คะแนนเสี ย งลงมติ ไม น อ ยกว า สองในสามของจํ านวน
กรรมการสภามหาวิทยาลัยเทาที่มีอยู
ในกรณีที่ประธานหรือกรรมการผูทรงคุณวุฒิพนจากตําแหนงตามวาระแตยังมิไดดําเนินการ
ใหไดมาซึ่งประธานหรือกรรมการใหม ใหประธานหรือกรรมการซึ่งพนจากตําแหนงปฏิบัติหนาที่ ตอไปจนกวา
จะไดมีประธานหรือกรรมการใหมแลว
ในกรณี ที่ป ระธานหรื อกรรมการผู ทรงคุ ณวุฒิ พนจากตําแหน งก อนครบวาระใหดํ าเนิน การ
สรรหาและแตงตั้งผูดํารงตําแหนงประธานหรือกรรมการผูทรงคุณวุฒิแลวแตกรณีแทน โดยนําความ ในขอ ๙
หรือขอ 10 แลวแตกรณีมาใชบังคับโดยอนุโลม เวนแตวาระของประธานหรือกรรมการผูทรงคุณวุฒิที่พนจาก
ตําแหนงนั้นจะเหลืออยูนอยกวา 90 วัน
ใหผูไดรับแตงตั้งตามวรรคหาอยูในตําแหนงเทากับวาระที่เหลืออยูของผูซึ่งตนแทน
ขอ 8 ใหคณะกรรมการมีหนาที่ตามมาตรา ๒๖ แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พ.ศ. 2547 ดังนี้
(1) สงเสริม สนับสนุน ใหคําปรึกษาและขอเสนอแนะแกมหาวิทยาลัย เพื่อพัฒนาแนวทาง
การดําเนินงานของมหาวิทยาลัย
(2) เสนอความเห็นเกี่ยวกับนโยบายและแผนพัฒนาการจัดการอุดมศึกษา เพื่อการพัฒนาทองถิ่น
(3) สงเสริมใหมที ุนการศึกษาแกนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย ใหมีโอกาสศึกษาใน
มหาวิทยาลัย อันเปนการสนับสนุนความเสมอภาคในโอกาสทางการศึกษา
(4) สงเสริมสนับสนุนการสรางสัมพันธภาพและการเรียนรูระหวางมหาวิทยาลัยกับประชาชน
ขอ 9 ใหสภามหาวิทยาลัยแตงตั้งคณะกรรมการสรรหาประธานกอนประธานครบวาระการดํารง
ตําแหนงไมนอยกวา 90 วัน ประกอบดวย
(1) อธิการบดี เปนประธานกรรมการ
(2) ประธานสภาคณาจารยและขาราชการ เปนกรรมการ
(3) กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูดํารงตําแหนงบริหารตามมาตรา 16 (3) แหงพระราช
บัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 ซึ่งคัดเลือกกันเอง จํานวน ๒ คน เปนกรรมการ
(4) กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํา ซึ่งคัดเลือกกันเอง จํานวน ๒ คน
เปนกรรมการ
(5) ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี เปนกรรมการและเลขานุการ
เจาหนาที่ของมหาวิทยาลัยคนหนึ่ง เปนผูชวยเลขานุการ

4/ใหคณะกรรมการ...

-4ใหคณะกรรมการสรรหาประธานดําเนินการใหไดมาซึ่งประธาน พรอมขอมูลและเอกสาร
ประกอบ เสนอสภามหาวิทยาลัยแตงตั้ง
ขอ 10 ใหอธิการบดีแตงตั้งคณะกรรมการสรรหากรรมการผูทรงคุณวุฒิ ประกอบดวย
(๑) ประธานกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย เปนประธาน
(๒) อธิการบดี เปนรองประธาน
(๓) รองอธิการบดีที่อธิการบดีมอบหมาย ๑ คน เปนกรรมการ
(๔) ประธานสภาคณาจารยและขาราชการ เปนกรรมการ
(๕) คณบดี ผูอํานวยการสํานัก/สถาบัน โดยการเสนอของอธิการบดี จํานวน 3 คน เปนกรรมการ
(๖) ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี เปนกรรมการและเลขานุการ
เจาหนาที่ของมหาวิทยาลัยคนหนึ่ง เปนผูชวยเลขานุการ
หลั กเกณฑ และวิ ธี การสรรหากรรมการผู ทรงคุ ณวุ ฒิ ให ออกเป น ประกาศคณะกรรมการ
สรรหากรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
ใหคณะกรรมการสรรหากรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิดําเนินการใหไดมา
ซึ่งผูสมควรดํ ารงตํ าแหนงกรรมการผู ทรงคุณวุฒิ จํ านวนตามข อ 5 (3) พรอมข อมูลและเอกสารประกอบ
เพื่อเสนอสภามหาวิทยาลัยแตงตั้ง
ขอ ๑1 การประชุมคณะกรรมการใหนําขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี วาดวย การประชุม
สภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี มาใชบังคับโดยอนุโลม
ทั้งนี้ใหมีการประชุมอยางนอย 3 เดือนตอครั้ง
ขอ 12 ใหคณะกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัยตามขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี
วาดวย คณะกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2547 ที่ดํารงตําแหนงอยูในวันที่ขอบังคับนี้ใชบังคับ
เปนคณะกรรมการตามขอบังคับนี้ และใหดํารงตําแหนงตอไปตามวาระเทาที่เหลืออยู
ขอ ๑๓ ใหอธิการบดีเปนผูรักษาการตามขอบังคับนี้ และมีอํานาจออกระเบียบ ประกาศหรือคําสั่ง
เพื่อประโยชนในการปฏิบัติตามขอบังคับนี้
ในกรณีที่มีปญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามขอบังคับนี้ใหอธิการบดีมีอํานาจตีความและวินิจฉัย
ประกาศ ณ วันที่ ๒๘ กรกฎาคม พ.ศ. 2558
(นายวิชัย ศรีขวัญ)
นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี

5/หมายเหตุ ...

-5หมายเหตุ : เหตุ ผลในการออกข อบังคั บมหาวิทยาลั ย ราชภัฏ สุ ราษฎร ธ านี ว าด ว ยคณะกรรมการส งเสริ ม
กิจการมหาวิทยาลัย พ.ศ. 255๘ คือ เพื่อปรับปรุงเกี่ยวกับวิธีการไดมาซึ่งประธานกรรมการสงเสริมกิจการ
มหาวิทยาลัย และกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ อันจะทําใหคณะกรรมการสงเสริมกิจการ
มหาวิทยาลัยสามารถทําหนาที่รวมกันไดอยางมีประสิทธิภาพและบรรลุวัตถุประสงคตามที่กําหนดภาระหนาที่
ไวในพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ จึงจําเปนตองออกขอบังคับนี้

