
ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี
วาดวย คณะกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๘

-----------------------------------------------

โดยท่ีเปนการสมควรปรับปรุงเก่ียวกับการไดมาซึ่งประธานกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย
และกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ เพ่ือใหคณะกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย
สามารถปฏิบัติงานรวมกันไดอยางมีประสิทธิภาพและบรรลุวัตถุประสงคตามหนาท่ีท่ีกําหนดไวในพระราช
บัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 18 (2) และมาตรา 25 แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พ.ศ. ๒๕๔๗ สภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี ในการประชุมครั้งท่ี ๗/๒๕๕๘ เม่ือวันท่ี 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
“เขตพ้ืนท่ีบริการการศึกษา” หมายถึง  เขตจังหวัดอันเปนท่ีตั้งของพ้ืนท่ีท่ีใหบริการการศึกษา

ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี

๒/ขอ 5 คณะกรรมการ...
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ขอ 5 คณะกรรมการ ประกอบดวย
(๑) ประธาน
(2) รองประธานคนท่ี 1 และรองประธานคนท่ี 2
(3) กรรมการผูทรงคุณวุฒิ จํานวนไมนอยกวา 10 คน
(4) กรรมการโดยตําแหนง ไดแก ประธานสภานักศึกษา และนายกองคการนักศึกษา
สําหรับกรรมการตาม (3) จะตองประกอบดวยผูมีความรู ความเชี่ยวชาญดานการศึกษา

มนุษยศาสตร สังคมศาสตร วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี กฎหมาย การงบประมาณและการเงิน การบริหาร
งานบุคคล การปกครองสวนทองถ่ิน การศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม และดานอ่ืนๆ ตามท่ีสภามหาวิทยาลัย
เห็นสมควร แตท้ังนีใ้หเปนบุคคลในเขตพ้ืนท่ีบริการการศึกษาของมหาวิทยาลัยไมนอยกวาก่ึงหนึ่ง

ตําแหนงรองประธานตาม (2) ใหประธานแตงตั้งจากกรรมการตาม (3) และในกรณีท่ีประธาน
ไมอาจปฏิบัติหนาท่ีได ใหรองประธานคนท่ี 1 และรองประธานคนท่ี 2 ปฏิบัติหนาท่ีแทนตามลําดับ

ใหรองอธิการบดีคนหนึ่งโดยคําแนะนําของอธิการบดีเปนกรรมการและเลขานุการและ
ใหเจาหนาท่ีของมหาวิทยาลัยคนหนึ่งเปนผูชวยเลขานุการ

ขอ 6 ผูดํารงตําแหนงประธานและกรรมการผูทรงคุณวุฒิอาจเปนบุคคลภายในหรือภายนอก
มหาวิทยาลัยและตองมีคุณสมบัติ  ดังนี้

(๑) มีคุณธรรมและจริยธรรมเปนท่ียอมรับของสังคม
(๒) มีความเปนผูนํา และมีความสามารถในการบริหารอันจะเปนประโยชนตอการพัฒนา

มหาวิทยาลัย
(๓) มีความสนใจและเห็นความสําคัญของการศึกษาในระดับอุดมศึกษาเพ่ือพัฒนาทองถ่ิน

หรือเทคโนโลยีสารสนเทศ
(4) มีความสามารถในการสงเสริมความสัมพันธระหวางมหาวิทยาลัยกับชุมชน
(5) มีสถานภาพทางสังคมซึ่งเอ้ืออํานวยประโยชนตอการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย
(6) สามารถอุทิศเวลาใหแกมหาวิทยาลัยตามสมควรแกตําแหนงหนาท่ี

ขอ 7 ประธานและกรรมการผูทรงคุณวุฒิมีวาระการดํารงตําแหนงคราวละสามป และอาจไดรับ
การแตงตั้งใหมอีกได

นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระในวรรคหนึ่ง ใหประธานและกรรมการผูทรงคุณวุฒิ
พนจากตําแหนงเม่ือ

(1) ตาย
(2) ลาออก
(3) ขาดคุณสมบัติของการเปนกรรมการในประเภทนั้นๆ
(4) ถูกจําคุกโดยคําพิพากษาถึงท่ีสุดใหจําคุก
(5) สภามหาวิทยาลัยใหออกเพราะมีความประพฤติเสื่อมเสียหรือบกพรองตอหนาท่ี

ในตําแหนงหรือหยอนความสามารถ

๓/(6) เปนบุคคล ...
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(6) เปนบุคคลลมละลาย
(7) เปนคนไรความสามารถหรือคนเสมือนไรความสามารถ
(8) ถูกลงโทษทางวินัยอยางรายแรงหรือถูกสั่งใหออกเพราะเหตุมีมลทินหรือมัวหมองในกรณี

ท่ีถูกสอบสวนทางวินัยอยางรายแรง
การพนจากตําแหนงตาม (๕) ตองมีคะแนนเสียงลงมติไมนอยกวาสองในสามของจํานวน

กรรมการสภามหาวิทยาลัยเทาท่ีมีอยู
ในกรณีท่ีประธานหรือกรรมการผูทรงคุณวุฒิพนจากตําแหนงตามวาระแตยังมิไดดําเนินการ

ใหไดมาซึ่งประธานหรือกรรมการใหม ใหประธานหรือกรรมการซึ่งพนจากตําแหนงปฏิบัติหนาท่ีตอไปจนกวา
จะไดมีประธานหรือกรรมการใหมแลว

ในกรณีท่ีประธานหรือกรรมการผูทรงคุณวุฒิพนจากตําแหนงกอนครบวาระใหดําเนินการ
สรรหาและแตงตั้งผูดํารงตําแหนงประธานหรือกรรมการผูทรงคุณวุฒิแลวแตกรณีแทน โดยนําความ ในขอ ๙
หรือขอ 10 แลวแตกรณีมาใชบังคับโดยอนุโลม เวนแตวาระของประธานหรือกรรมการผูทรงคุณวุฒิท่ีพนจาก
ตําแหนงนั้นจะเหลืออยูนอยกวา 90 วัน

ใหผูไดรับแตงตั้งตามวรรคหาอยูในตําแหนงเทากับวาระท่ีเหลืออยูของผูซึ่งตนแทน
ขอ 8 ใหคณะกรรมการมีหนาท่ีตามมาตรา ๒๖ แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ

พ.ศ. 2547 ดังนี้
(1) สงเสริม สนับสนุน ใหคําปรึกษาและขอเสนอแนะแกมหาวิทยาลัย เพ่ือพัฒนาแนวทาง

การดําเนินงานของมหาวิทยาลัย
(2) เสนอความเห็นเก่ียวกับนโยบายและแผนพัฒนาการจัดการอุดมศึกษา เพ่ือการพัฒนาทองถ่ิน
(3) สงเสริมใหมีทุนการศึกษาแกนักศึกษาท่ีขาดแคลนทุนทรัพย 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
เจาหนาท่ีของมหาวิทยาลัยคนหนึ่ง เปนผูชวยเลขานุการ

4/ใหคณะกรรมการ...
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ใหคณะกรรมการสรรหาประธานดําเนินการใหไดมาซึ่งประธาน พรอมขอมูลและเอกสาร
ประกอบ เสนอสภามหาวิทยาลัยแตงตั้ง

ขอ 10 ใหอธิการบดแีตงตั้งคณะกรรมการสรรหากรรมการผูทรงคุณวุฒิ ประกอบดวย
(๑) ประธานกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย เปนประธาน
(๒) อธิการบดี  เปนรองประธาน
(๓) รองอธิการบดีท่ีอธิการบดมีอบหมาย ๑ คน  เปนกรรมการ
(๔) ประธานสภาคณาจารยและขาราชการ  เปนกรรมการ
(๕) คณบดี ผูอํานวยการสํานัก/สถาบัน โดยการเสนอของอธิการบดี จํานวน 3 คน เปนกรรมการ
(๖) ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี เปนกรรมการและเลขานุการ
เจาหนาท่ีของมหาวิทยาลัยคนหนึ่ง เปนผูชวยเลขานุการ
หลักเกณฑและวิธีการสรรหากรรมการผูทรงคุณวุฒิ ใหออกเปนประกาศคณะกรรมการ

สรรหากรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
ใหคณะกรรมการสรรหากรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิดําเนินการใหไดมา

ซึ่งผูสมควรดํารงตําแหนงกรรมการผูทรงคุณวุฒิ จํานวนตามขอ 5 (3) พรอมขอมูลและเอกสารประกอบ
เพ่ือเสนอสภามหาวิทยาลัยแตงตั้ง

ขอ ๑1 การประชุมคณะกรรมการใหนําขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี วาดวย การประชุม
สภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี มาใชบังคับโดยอนุโลม

ท้ังนี้ใหมีการประชุมอยางนอย 3 เดือนตอครั้ง
ขอ 12 ใหคณะกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัยตามขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี

วาดวย คณะกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2547 ท่ีดํารงตําแหนงอยูในวันท่ีขอบังคับนี้ใชบังคับ
เปนคณะกรรมการตามขอบังคับนี้ และใหดํารงตําแหนงตอไปตามวาระเทาท่ีเหลืออยู

ขอ ๑๓ ใหอธิการบดีเปนผูรักษาการตามขอบังคับนี้  และมีอํานาจออกระเบียบ  ประกาศหรือคําสั่ง
เพ่ือประโยชนในการปฏิบัติตามขอบังคับนี้

ในกรณีท่ีมีปญหาเก่ียวกับการปฏิบัติตามขอบังคับนี้ใหอธิการบดีมีอํานาจตีความและวินิจฉัย

ประกาศ  ณ  วันท่ี ๒๘ กรกฎาคม พ.ศ. 2558

(นายวิชัย  ศรีขวัญ)
นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี

5/หมายเหตุ ...
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ใหคณะกรรมการสรรหาประธานดําเนินการใหไดมาซึ่งประธาน พรอมขอมูลและเอกสาร
ประกอบ เสนอสภามหาวิทยาลัยแตงตั้ง

ขอ 10 ใหอธิการบดแีตงตั้งคณะกรรมการสรรหากรรมการผูทรงคุณวุฒิ ประกอบดวย
(๑) ประธานกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย เปนประธาน
(๒) อธิการบดี  เปนรองประธาน
(๓) รองอธิการบดีท่ีอธิการบดมีอบหมาย ๑ คน  เปนกรรมการ
(๔) ประธานสภาคณาจารยและขาราชการ  เปนกรรมการ
(๕) คณบดี ผูอํานวยการสํานัก/สถาบัน โดยการเสนอของอธิการบดี จํานวน 3 คน เปนกรรมการ
(๖) ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี เปนกรรมการและเลขานุการ
เจาหนาท่ีของมหาวิทยาลัยคนหนึ่ง เปนผูชวยเลขานุการ
หลักเกณฑและวิธีการสรรหากรรมการผูทรงคุณวุฒิ ใหออกเปนประกาศคณะกรรมการ

สรรหากรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
ใหคณะกรรมการสรรหากรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิดําเนินการใหไดมา

ซึ่งผูสมควรดํารงตําแหนงกรรมการผูทรงคุณวุฒิ จํานวนตามขอ 5 (3) พรอมขอมูลและเอกสารประกอบ
เพ่ือเสนอสภามหาวิทยาลัยแตงตั้ง

ขอ ๑1 การประชุมคณะกรรมการใหนําขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี วาดวย การประชุม
สภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี มาใชบังคับโดยอนุโลม

ท้ังนี้ใหมีการประชุมอยางนอย 3 เดือนตอครั้ง
ขอ 12 ใหคณะกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัยตามขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี

วาดวย คณะกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2547 ท่ีดํารงตําแหนงอยูในวันท่ีขอบังคับนี้ใชบังคับ
เปนคณะกรรมการตามขอบังคับนี้ และใหดํารงตําแหนงตอไปตามวาระเทาท่ีเหลืออยู

ขอ ๑๓ ใหอธิการบดีเปนผูรักษาการตามขอบังคับนี้  และมีอํานาจออกระเบียบ  ประกาศหรือคําสั่ง
เพ่ือประโยชนในการปฏิบัติตามขอบังคับนี้

ในกรณีท่ีมีปญหาเก่ียวกับการปฏิบัติตามขอบังคับนี้ใหอธิการบดีมีอํานาจตีความและวินิจฉัย

ประกาศ  ณ  วันท่ี ๒๘ กรกฎาคม พ.ศ. 2558

(นายวิชัย  ศรีขวัญ)
นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี
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วาดวย คณะกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2547 ท่ีดํารงตําแหนงอยูในวันท่ีขอบังคับนี้ใชบังคับ
เปนคณะกรรมการตามขอบังคับนี้ และใหดํารงตําแหนงตอไปตามวาระเทาท่ีเหลืออยู
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หมายเหตุ : เหตุผลในการออกขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี วาดวยคณะกรรมการสงเสริม
กิจการมหาวิทยาลัย พ.ศ. 255๘ คือ เพ่ือปรับปรุงเก่ียวกับวิธีการไดมาซึ่งประธานกรรมการสงเสริมกิจการ
มหาวิทยาลัย และกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ อันจะทําใหคณะกรรมการสงเสริมกิจการ
มหาวิทยาลัยสามารถทําหนาท่ีรวมกันไดอยางมีประสิทธิภาพและบรรลุวัตถุประสงคตามท่ีกําหนดภาระหนาท่ี
ไวในพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ จึงจําเปนตองออกขอบังคับนี้


