
ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี
วาดวย  คณะกรรมการประจําคณะ พ.ศ. ๒๕๕๙

---------------------------------------------------
โดยท่ีเปนการสมควรใหมีขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี วาดวยคณะกรรมการประจํา

คณะแทนคณะกรรมการประจําคณะตามความในขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี  วาดวยคณะ
กรรมการประจําสถาบัน  คณะ  บัณฑิตวิทยาลัย  สํานัก  วิทยาลัย  ศูนย  สวนราชการหรือหนวยงานท่ี
เรียกชื่ออยางอ่ืนท่ีมีฐานะเทียบเทาคณะ พ.ศ. 2547 เพ่ือความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 18 (2) และมาตรา 41 วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
ราชภัฏ  พ.ศ. 2547 สภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี  ในการประชุมครั้งท่ี ๙/2559 เม่ือวันท่ี ๒๗
กันยายน พ.ศ. 2559 จึงเห็นสมควรใหออกขอบังคับไวดังตอไปนี้

ขอ ๑ ขอบังคับนี้เรียกวา “ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี  วาดวยคณะกรรมการประจํา
คณะ พ.ศ. 2559”

ขอ ๒ ขอบังคับนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศเปนตนไป
ขอ ๓ ใหยกเลิกความในขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี  วาดวยคณะกรรมการประจํา

สถาบัน  คณะ บัณฑิตวิทยาลัย สํานัก  วิทยาลัย  ศูนย  สวนราชการหรือหนวยงานท่ีเรียกชื่ออยางอ่ืนท่ีมีฐานะ
เทียบเทาคณะ พ.ศ. 2547 ในสวนท่ีเก่ียวกับคณะกรรมการประจําคณะ ตลอดจนระเบียบ  ขอบังคับ
ประกาศ หรือคําสั่งอ่ืนใดท่ีกําหนดไวแลวในขอบังคับหรือซึ่งขัดหรือแยงกับขอบังคับนี้และใหใชขอบังคับนี้แทน

ขอ ๔ ในขอบังคับนี้
“มหาวิทยาลัย” หมายถึง  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี
“สภามหาวิทยาลัย” หมายถึง  สภามหาวิทยาลัยราชภัฏสรุาษฎรธานี
“คณะ” ใหหมายรวมถึงวิทยาลัยหรือหนวยงานท่ีเรียกชื่ออยางอ่ืนท่ีมีฐานะเทียบเทาคณะ

ท่ีมีหนาท่ีในการจัดการศึกษา ตามท่ีกําหนดในมาตรา ๑๐ แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พ.ศ. 2547 และสวนงานภายในท่ีมีฐานะเทียบเทาคณะท่ีสภามหาวิทยาลัยมีมติใหจัดตั้ง แตท้ังนี้ไมรวม
บัณฑิตวิทยาลัย

“คณาจารยประจํา” หมายถึง  บุคลากรสายผูสอนท่ีเปนขาราชการพลเรือนในสถาบัน
อุดมศึกษาหรือพนักงานมหาวิทยาลัย  สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี

“คณะกรรมการ” หมายถึง  คณะกรรมการประจําคณะ
“อธิการบดี” หมายถึง อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี

๒/ขอ ๕ ใหคณบดี ....



-๒-

ขอ ๕ ใหคณบดีเสนอมหาวิทยาลัยเพ่ือเสนอสภามหาวิทยาลัยแตงตั้งคณะกรรมการประจําคณะ
ประกอบดวย

(๑) คณบดี  เปนประธานกรรมการ
(๒) ผูทรงคุณวุฒิจากบุคคลภายนอกท่ีมีความรู ความเชี่ยวชาญ หรือประสบการณในศาสตร

ท่ีมีความเก่ียวของกับคณะนั้นๆ จํานวนไมนอยกวาหนึ่งในสามของคณะกรรมการ  เปนกรรมการ
(๓) คณบดีหรือหัวหนาหนวยงานเทียบเทาคณะจากคณะหรือหนวยงานอ่ืนในมหาวิทยาลัย

๑ คน  เปนกรรมการ
(๔) รองคณบดี  จํานวนไมเกิน ๒ คน  เปนกรรมการ
(๕) คณาจารยประจําซึ่งคัดเลือกกันเองจํานวน ๒ คน  เปนกรรมการ
ใหผูอํานวยการสํานักงานคณบดี  เปนเลขานุการ  และประธานกรรมการอาจแตงตั้ง

บุคลากรในคณะ ๑ คน  เปนผูชวยเลขานุการก็ได
กรรมการผูทรงคุณวุฒิและตัวแทนคณาจารยประจํา ใหมีวาระการดํารงตําแหนงคราวละสามป

และอาจแตงตั้งใหมอีกได  แตท้ังนี้ตองไมเกินสองวาระติดตอกัน
ในกรณีท่ีกรรมการตาม (2) หรือ (๕) พนจากตําแหนงกอนครบวาระใหดําเนินการใหไดผูมา

ดํารงตําแหนงแทน  โดยมีวาระเทาท่ีเหลืออยูของผูซึ่งตนแทน  แตถาวาระการดํารงตําแหนง เหลืออยู
นอยกวาเกาสิบวันจะไมดําเนินการใหมีผูดํารงตําแหนงแทนก็ได ท้ังนี้  ใหคณะกรรมการประจําคณะ
ประกอบดวยกรรมการเทาท่ีมีอยูมีอํานาจและหนาท่ีตามขอ ๗ ตอไปได

ในกรณีกรรมการตามขอ (๒) และ (๕) พนจากตําแหนงตามวาระแตยังมิไดดําเนินการใหไดมา
ซึ่งกรรมการดังกลาวใหม ใหกรรมการตาม (๒) หรือ (๕) ซึ่งพนจากตําแหนงตามวาระปฏิบัติหนาท่ีตอไป
จนกวาจะไดมีกรรมการตาม (2) หรือ (๕) ใหมแลว

ขอ 6 การเลือกตัวแทนคณาจารยประจําเปนกรรมการในคณะกรรมการประจําคณะใหคณบดี
ดําเนินการโดยแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินการเลือกคณาจารยประจําเปนกรรมการในคณะกรรมการประจํา
คณะ  และออกประกาศกําหนดวัน  เวลา  สถานท่ีและวิธีการเลือกใหเหมาะสม

ใหคณะกรรมการดําเนินการเลือกคณาจารยประจําเปนกรรมการในคณะกรรมการประจําคณะ
เสนอผลการเลือกตอคณบดี  และคณบดีออกประกาศผลการเลือกโดยจัดทําเปนประกาศคณะและเสนอ
อธิการบดีทราบ

๓/๗ คณะกรรมการ ...



-๓-

ขอ ๗ คณะกรรมการประจําคณะ มีอํานาจและหนาท่ี  ดังนี้
(๑) พิจารณาใหความเห็นชอบนโยบายและแผนพัฒนาคณะใหสอดคลองกับนโยบายและ

แผนพัฒนาของมหาวิทยาลัย
(๒) กํากับ  ติดตามและตรวจสอบมาตรฐานการศึกษาตลอดจนระบบการประกันคุณภาพ

การศึกษาของคณะ
(๓) พิจารณาใหขอเสนอแนะเก่ียวกับการดําเนินงานวิจัย  การจัดการเรียนการสอน

การประเมินผลการสอน  และการวัดและประเมินผลการศึกษา
(๔) พิจารณาหลักสูตรและรายละเอียดเก่ียวกับหลักสูตรเสนอสภาวิชาการ
(๕) พิจารณาและใหความเห็นชอบการออกประกาศเก่ียวกับแนวปฏิบัติท่ีสําคัญๆ ของคณะ
(๖) ใหคําปรึกษาและเสนอความเห็นตอคณบดี
(๗) แตงตั้งคณะอนุกรรมการหรือบุคคลหนึ่งบุคคลใดเพ่ือกระทําการใดๆ อันอยูในอํานาจ

และหนาท่ีของคณะกรรมการประจําคณะ
(๘) ปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนใดเก่ียวกับกิจการของคณะตามท่ีกฎหมาย กฎ ระเบียบและขอบังคับ

กําหนดหรือตามท่ีคณบดีมอบหมาย
ขอ ๘ การประชุมคณะกรรมการใหนําขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี วาดวย การประชุม

สภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี  พ.ศ. 2554 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม มาใชบังคับโดยอนุโลม
ขอ ๙ การเชิญบุคคลอ่ืนเขารวมประชุมเพ่ือชี้แจงหรือใหขอมูลประกอบการพิจารณาในเรื่องหนึ่ง

เรื่องใดใหเลขานุการเปนผูเชิญ  โดยความเห็นชอบของคณบดีและใหเขาประชุมเฉพาะเรื่องท่ีเชิญมาชี้แจง
หรือใหขอมูลเทานั้น

ขอ ๑๐ บุคคลภายนอกท่ีประสงคจะเขาฟงการประชุมคณะกรรมการตองไดรับอนุญาตจากคณบดี
หรือท่ีประชุมกอน  จึงเขาฟงการประชุมได

ขอ ๑๑ ใหคณะกรรมการประจําคณะท่ีสภามหาวิทยาลัยแตงตั้งใหดํารงตําแหนงกอนขอบังคับนี้
ใชบังคับ ท่ียังไมครบวาระการดํารงตําแหนง ใหดํารงตําแหนงตอไปจนกวาจะครบวาระการดํารงตําแหนง
ตามท่ีขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี วาดวยคณะกรรมการประจําสถาบัน  คณะ  บัณฑิตวิทยาลัย
สํานัก  วิทยาลัย  ศูนย  สวนราชการหรือหนวยงานท่ีเรียกชื่ออยางอ่ืนท่ีมีฐานะเทียบเทาคณะ พ.ศ. 2547
กําหนด

๔/ขอ ๑๒ ใหอธิการบดี ...



-๔-

ขอ ๑๒ ใหอธิการบดีเปนผูรักษาการตามขอบังคับนี้ และมีอํานาจออกประกาศหรือคําสั่งเพ่ือ
ประโยชนในการปฏิบัติตามขอบังคับนี้

ในกรณีท่ีมีปญหาเก่ียวกับการปฏิบัติตามขอบังคับนี้ใหอธิการบดีมีอํานาจตีความและ
วินิจฉัย

ประกาศ  ณ   วันท่ี ๒๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙

(นายวิชัย  ศรีขวัญ)
นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี

๕/หมายเหตุ ...

-๔-

ขอ ๑๒ ใหอธิการบดีเปนผูรักษาการตามขอบังคับนี้ และมีอํานาจออกประกาศหรือคําสั่งเพ่ือ
ประโยชนในการปฏิบัติตามขอบังคับนี้

ในกรณีท่ีมีปญหาเก่ียวกับการปฏิบัติตามขอบังคับนี้ใหอธิการบดีมีอํานาจตีความและ
วินิจฉัย

ประกาศ  ณ   วันท่ี ๒๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙

(นายวิชัย  ศรีขวัญ)
นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี

๕/หมายเหตุ ...

-๔-

ขอ ๑๒ ใหอธิการบดีเปนผูรักษาการตามขอบังคับนี้ และมีอํานาจออกประกาศหรือคําสั่งเพ่ือ
ประโยชนในการปฏิบัติตามขอบังคับนี้

ในกรณีท่ีมีปญหาเก่ียวกับการปฏิบัติตามขอบังคับนี้ใหอธิการบดีมีอํานาจตีความและ
วินิจฉัย

ประกาศ  ณ   วันท่ี ๒๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙

(นายวิชัย  ศรีขวัญ)
นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี

๕/หมายเหตุ ...



-๕-

หมายเหตุ : เหตุผลในการออกขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี วาดวยคณะกรรมการประจําคณะ
พ.ศ. 2559 คือ เพ่ือปรับองคประกอบของคณะกรรมการประจําคณะใหมีผูแทนคณาจารยประจําของคณะ
และคณบดีคณะอ่ืนในมหาวิทยาลัยในคณะกรรมการประจําคณะและปรับปรุงอํานาจหนาท่ีของคณะกรรมการ
ประจําคณะใหสอดคลองกับภาระหนาท่ีของคณะโดยเฉพาะ ในอันท่ีจะทําใหการดําเนินงานของคณะมี
ประสิทธิภาพและเปนไปตามวัตถุประสงคในการจัดการศึกษาของคณะ  จึงตองยกเลิกความในขอบังคับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี  วาดวยคณะกรรมการประจําสถาบัน  คณะ บัณฑิตวิทยาลัย สํานัก
วิทยาลัย  ศูนย  สวนราชการหรือหนวยงานท่ีเรียกชื่ออยางอ่ืนท่ีมีฐานะเทียบเทาคณะ พ.ศ. 2547 ในสวน
ท่ีเก่ียวกับคณะกรรมการประจําคณะ และมาตรา ๔๑ วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พ.ศ. ๒๕๔๗ กําหนดใหคณะมีคณะกรรมการประจําคณะ คณะหนึ่ง  องคประกอบ  จํานวน  คุณสมบัติ
หลักเกณฑและวิธีการไดมา  อํานาจและหนาท่ี  วาระการดํารงตําแหนงและการพนจากตําแหนงของกรรมการ
ตลอดจนการประชุมของคณะกรรมการประจําคณะใหเปน ไปตามขอบังคับของมหาวิทยาลัย จึงจําเปนตอง
ออกขอบังคับนี้


