ข้ อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
ว่ าด้ วยคณะกรรมการประจาส่ วนราชการ
หรื อหน่ วยงานทีเ่ รียกชื่ ออย่ างอื่นทีม่ ฐี านะเทียบเท่ าคณะ
พ.ศ.๒๕๔๘
----------------------โดยที่เป็ นการสมควรออกข้อบังคับว่าด้วยคณะกรรมการประจาส่ วนราชการ หรื อหน่วยงาน
ที่เรี ยกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ
อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๑๘ (๒) และมาตรา ๔๑ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พ.ศ. ๒๕๔๗ สภามหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บา้ นจอมบึง จึงออกข้อบังคับไว้ดงั ต่อไปนี้
ข้ อ ๑ ข้อบังคับนี้เรี ยกว่า “ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บา้ นจอมบึง ว่าด้วยคณะกรรมการประจา
ส่ วนราชการ หรื อหน่วยงานที่เรี ยกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ พ.ศ.๒๕๔๘”
ข้ อ ๒ ข้อบังคับนี้ให้ใช้บงั คับตั้งแต่วนั ถัดจากวันประกาศเป็ นต้นไป
ข้ อ ๓ ในข้อบังคับนี้
“มหาวิทยาลัย” หมายถึง มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บา้ นจอมบึง
“สภามหาวิทยาลัย” หมายถึง สภามหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บา้ นจอมบึง
“ส่ วนราชการ” หมายถึง สถาบัน สานัก ศูนย์ ส่ วนราชการหรื อหน่วยงานที่เรี ยกชื่ออย่างอื่oที่มีฐานะ
เทียบเท่าคณะในมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บา้ นจอมบึง ที่จดั ตั้งโดยกฎกระทรวงตามมาตรา ๑๑ แห่ง
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.๒๕๔๗
“คณะกรรมการประจาส่ วนราชการ” หมายถึง คณะกรรมการประจาส่ วนราชการหรื อหน่วยงานที่
เรี ยกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะแต่ละส่ วนราชการ ในมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บา้ นจอมบึง ที่จดั ตั้ง
โดยกฎกระทรวงตามมาตรา ๑๑ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.๒๕๔๗
“อธิการบดี” หมายถึง อธิ การบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บา้ นจอมบึง
“หัวหน้าส่ วนราชการ” หมายถึง ผูอ้ านวยการ หัวหน้าส่ วนราชการ หรื อหัวหน้าหน่วยงานที่เรี ยกชื่อ
อย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะของส่ วนราชการในมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บา้ นจอมบึง
“หัวหน้างาน” หมายถึง หัวหน้าหน่วยงาน หรื อที่เรี ยกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่างานในส่ วน
ราชการของมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บา้ นจอมบึง
“คณาจารย์ประจา” หมายถึง ข้าราชการที่ปฏิบตั ิหน้าที่ในตาแหน่งทางวิชาการของมหาวิทยาลัยราช
ภัฏหมู่บา้ นจอมบึง
/ “คณาจารย์พิเศษ”… ๒

“คณาจารย์พิเศษ” หมายถึง ผูป้ ฏิบตั ิหน้าที่ในตาแหน่งทางวิชาการของมหาวิทยาลัยโดย
ได้รับเงินเดือนจากมหาวิทยาลัยมาแล้วไม่นอ้ ยกว่าหกเดือน
“ข้าราชการ” หมายถึง ข้าราชการที่ปฏิบตั ิหน้าที่ในตาแหน่งอื่นของมหาวิทยาลัยที่มิใช่ตาแหน่งทาง
วิชาการ
“เจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัย” หมายถึง ผูท้ ี่ปฏิบตั ิหน้าที่ในตาแหน่งอื่นของมหาวิทยาลัยที่มิใช่
ข้าราชการหรื อคณาจารย์พิเศษ โดยได้รับเงินเดือนจากมหาวิทยาลัยมาแล้ว ไม่นอ้ ยกว่าหกเดือน
ข้ อ ๔ คณะกรรมการประจาส่ วนราชการ ประกอบด้วย
(๑) หัวหน้าส่ วนราชการ เป็ นประธาน
(๒) ผูแ้ ทนรองหัวหน้าส่ วนราชการ ซึ่ งคัดเลือกกันเอง จานวนหนึ่งคน เป็ นรองประธาน
(๓) ผูแ้ ทนหัวหน้างานหรื อที่เรี ยกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่างาน ซึ่ งคัดเลือกกันเอง จานวนสอง
คน
(๔) ผูแ้ ทนจากคณาจารย์ประจา คณาจารย์พิเศษ ข้าราชการและเจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัยที่ปฏิบตั ิงาน
ประจาในส่ วนราชการ ซึ่ งคัดเลือกกันเอง จานวนสองคน
(๕) ผูท้ รงคุณวุฒิจากบุคคลภายนอกมหาวิทยาลัยจานวนไม่นอ้ ยกว่าหนึ่งในสามของคณะกรรมการ
ทั้งหมด โดยให้กรรมการตามข้อ ๔ (๑) (๒) (๓) และ (๔) เป็ นผูเ้ ลือก
ให้หวั หน้าสานักงานผูอ้ านวยการของส่ วนราชการนั้น ๆ เป็ นเลขานุการ
ข้ อ ๕ คณะกรรมการตามข้อ ๔ มีวาระการดารงตาแหน่งคราวละสองปี และอาจได้รับแต่งตั้งใหม่อีกได้
แต่จะดารงตาแหน่งเกินสองวาระติดต่อกันมิได้ เว้นแต่กรรมการตามข้อ ๔ (๑) (๒) และ (๕)
นอกจากการพ้นจากตาแหน่งตามวาระในวรรคหนึ่งแล้ว คณะกรรมการประจาส่ วนราชการพ้นจาก
ตาแหน่ง เมื่อ
(๑) ตาย
(๒) ลาออก
(๓) ขาดคุณสมบัติของการเป็ นประธานหรื อกรรมการประจาส่ วนราชการ
(๔) ถูกจาคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุก
(๕) เป็ นบุคคลล้มละลาย
(๖) เป็ นคนไร้ความสามารถหรื อคนเสมือนไร้ความสามารถ
(๗) ถูกลงโทษทางวินยั อย่างร้ายแรง หรื อถูกสั่งให้ออกเพราะเหตุมีมลทิน หรื อมัวหมองในกรณี ที่
ถูกสอบสวนทางวินยั อย่างร้ายแรง
/(๘) สภามหาวิทยาลัย… ๓

(๘) สภามหาวิทยาลัยให้ออกเพราะมีความประพฤติเสื่ อมเสี ย หรื อบกพร่ องต่อหน้าที่ หรื อหย่อน
ความสามารถการพ้นจากตาแหน่งตาม (๘) ต้องมีคะแนนเสี ยงลงมติไม่นอ้ ยกว่าสองในสามของจานวน
กรรมการสภามหาวิทยาลัยทั้งหมด
ข้ อ ๖ ในกรณี ที่ประธานและกรรมการพ้นจากตาแหน่งก่อนวาระ ให้ทาการเลือกตั้งแทนตาแหน่งที่
ว่าง โดยนาความในข้อ ๔ มาใช้บงั คับโดยอนุโลม เว้นแต่วาระของประธานและกรรมการที่พน้ จากตาแหน่ง
นั้นจะเหลืออยูน่ อ้ ยกว่าเก้าสิ บวัน
ให้ผไู ้ ด้รับเลือกตั้งตามวรรคหนึ่ง อยูใ่ นตาแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยูข่ องผูซ้ ่ ึ งตนแทน
ในกรณี ที่ประธานหรื อกรรมการพ้นจากตาแหน่งก่อนวาระ ให้คณะกรรมการประจาส่ วนราชการ
ประกอบด้วยกรรมการเท่าที่มีอยูป่ ฏิบตั ิหน้าที่ต่อไปจนกว่าจะมีผเู ้ ข้ามาดารงตาแหน่งประธานหรื อกรรมการ
ข้ อ ๗ คุณสมบัติของคณะกรรมการประจาส่ วนราชการตามข้อ ๔ (๒) (๓) และ (๔)
(๑) เป็ นผูบ้ ริ หาร คณาจารย์ประจา คณาจารย์พิเศษ ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัย ที่
ปฏิบตั ิงานในส่ วนราชการนั้น ๆ
(๒) มีประสบการณ์ทางด้านการปฏิบตั ิงานในสถาบันอุดมศึกษามาแล้ว ไม่นอ้ ยกว่าสามปี
ข้ อ ๘ คุณสมบัติของคณะกรรมการประจาส่ วนราชการจากผูท้ รงคุณวุฒิจากบุคคลภายนอก
(๑) มีคุณธรรมและจริ ยธรรมเป็ นที่ยอมรับของสังคม
(๒) มีความรู ้ความเชี่ยวชาญด้านใดด้านหนึ่งที่เป็ นประโยชน์แก่ส่วนราชการ
(๓) มีความสนใจและเห็นความสาคัญของการจัดการศึกษาในระดับอุดมศึกษาหรื อการศึกษาเพื่อ
การพัฒนาท้องถิ่น หรื อเทคโนโลยีสารสนเทศ
(๔) สามารถอุทิศเวลาให้แก่กิจกรรมของส่ วนราชการตามสมควรแก่ตาแหน่งหน้าที่
ข้ อ ๙ ให้อธิ การบดีเสนอรายชื่อคณะกรรมการประจาส่ วนราชการตามข้อ ๔ ต่อสภามหาวิทยาลัย
พิจารณาแต่งตั้งเป็ นคณะกรรมการประจาส่ วนราชการ
ข้ อ ๑๐ ให้คณะกรรมการประจาส่ วนราชการ มีอานาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้
(๑) กาหนดแนวทางการดาเนิ นงานของส่ วนราชการให้สอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัย
(๒) พัฒนา ติดตามและตรวจสอบระบบการประกันคุณภาพการศึกษาของ
ส่ วนราชการตลอดจนควบคุมมาตรฐานการดาเนิ นงานของส่ วนราชการ
/(๓) ส่ งเสริ มและ…

(๓) ส่ งเสริ มและสนับสนุนการดาเนินงานตามภารกิจของมหาวิทยาลัย
(๔)
ออกระเบียบและข้อบังคับที่เกี่ยวกับการบริ หารและการดาเนินงานของส่ วนราชการตามที่
มหาวิทยาลัยมอบหมาย หรื อเพื่อเสนอต่อมหาวิทยาลัย
(๕) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรื อบุคคลใดบุคคลหนึ่งเพื่อดาเนินการใด ๆ อันอยูใ่ นอานาจหน้าที่
ของคณะกรรมการประจาส่ วนราชการ
(๖) ให้คาปรึ กษาและเสนอความคิดเห็นที่เป็ นประโยชน์แก่ส่วนราชการ
(๗) ปฏิบตั ิหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
ข้ อ ๑๑ การประชุมคณะกรรมการประจาส่ วนราชการ ให้นาข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บา้ นจอมบึง ว่า
ด้วยการประชุมสภามหาวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๔๗ มาใช้บงั คับโดยอนุโลมตามความ จาเป็ นและเหมาะสม
ข้ อ ๑๒ ให้อธิ การบดีเป็ นผูร้ ักษาการตามข้อบังคับนี้ และมีอานาจออกประกาศ หรื อคาสั่ง เพื่อประโยชน์ใน
การปฏิบตั ิตามข้อบังคับนี้
ข้ อ ๑๓ ให้สภามหาวิทยาลัยตีความและวินิจฉัย ในกรณี ที่มีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบตั ิตามข้อบังคับนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๔๘

(รองศาสตราจารย์ ดร.คุณหญิงสุ มณฑา พรหมบุญ)
นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบ่ ้ านจอมบึง

