
ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี
วาดวย คณะกรรมการประจําหนวยงาน พ.ศ. ๒๕๕๙

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

หนวยงาน แทนคณะกรรมการประจําหนวยงานตามความในขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี วาดวย
คณะกรรมการประจําสถาบัน คณะ บัณฑิตวิทยาลัย สํานัก วิทยาลัย ศูนย สวนราชการหรือหนวยงานท่ีเรียกชื่อ
อยางอ่ืนท่ีมีฐานะเทียบเทาคณะ พ.ศ. 2547 เพ่ือความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 18 (2) และมาตรา 41 วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลยั
ราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ สภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี ในการประชุมครั้งท่ี ๙/๒๕๕9 เม่ือวันท่ี ๒๗
กันยายน พ.ศ. 2559 จึงเหน็สมควรใหออกขอบังคับไว ความดังตอไปนี้

ขอ ๑ ขอบังคับนี้ เรียกวา “ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี วาดวย คณะกรรมการประจํา
หนวยงาน พ.ศ. 2559”

ขอ ๒ ขอบังคับนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศเปนตนไป
ขอ 3 ใหยกเลิกความในขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี วาดวย คณะกรรมการประจํา

สถาบัน คณะ บัณฑิตวิทยาลัย สํานัก วิทยาลัย ศูนย สวนราชการหรือหนวยงานท่ีเรียกชื่ออยางอ่ืนท่ีมีฐานะ
เทียบเทาคณะ พ.ศ. 2547 ในสวนท่ีเก่ียวกับคณะกรรมการประจําหนวยงาน ตลอดจนระเบียบ ขอบังคับ
ประกาศหรือคําสั่งอ่ืนใดท่ีกําหนดไวแลวในขอบังคับนี้หรือซึ่งขัดหรือแยงกับขอบังคับนี้ และใหใชขอบังคับ
นี้แทน

ขอ 4 ในขอบังคับนี้
“มหาวิทยาลัย” หมายถึง มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี
“สภามหาวิทยาลัย” หมายถึง สภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี
“หนวยงาน” หมายถึง สํานัก สถาบัน ศูนย หรือหนวยงานท่ีเรียกชื่ออยางอ่ืนท่ีมีฐานะ

เทียบเทาท่ีมีหนาท่ีในการสนับสนุนการจัดการศึกษา ตามท่ีกําหนดในมาตรา 10 แหงพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ และสวนงานภายในท่ีมีฐานะเทียบเทาสํานัก/สถาบันท่ีสภามหาวิทยาลัย
มีมติใหจัดตั้ง ท้ังนี้ไมรวมถึงสํานักงานอธิการบดี

“คณะกรรมการ” หมายถึง คณะกรรมการประจําหนวยงาน
“อธิการบดี” หมายถึง  อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี
“บุคลากร” หมายถึง  ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พนักงานราชการ  และ

พนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนของตําแหนงท่ีมีคุณวุฒิระดับปริญญาตรีข้ึนไป
ขอ 5 ใหหัวหนาหนวยงานเสนอมหาวิทยาลัยเพ่ือเสนอสภามหาวิทยาลัย แตงตั้งคณะกรรมการ

ประจําหนวยงาน ประกอบดวย
(1) หัวหนาหนวยงาน   เปนประธานกรรมการ
(๒) ผูทรงคุณวุฒิจากบุคคลภายนอกท่ีมีความรู ความเชี่ยวชาญในศาสตรท่ีมีความเก่ียวของ

กับหนวยงานนั้น ๆ จํานวนไมนอยกวาหนึ่งในสามของคณะกรรมการ  เปนกรรมการ

๒/(๓) หัวหนาหนวยงาน ...
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(๓) หัวหนาหนวยงานอ่ืนของมหาวิทยาลัย จํานวน 1 คน  เปนกรรมการ
(๔) รองหัวหนาหนวยงาน จํานวนไมเกิน 2 คน เปนกรรมการ
(๕) ตัวแทนบุคลากรท่ีสังกัดหนวยงานนั้น ยกเวนผูอํานวยการสํานักงานของหนวยงานนั้น

ซึ่งคัดเลือกกันเอง จํานวน 2 คน  เปนกรรมการ
ใหผูอํานวยการสํานักงานของหนวยงานนั้น ๆ เปนเลขานุการ และประธานกรรมการอาจแตงตั้ง

บุคคลในหนวยงานนั้นหนึ่งคนเปนผูชวยเลขานุการดวยก็ได
กรรมการผูทรงคุณวุฒิจากบุคคลภายนอก และตัวแทนบุคลากรท่ีสังกัดหนวยงานนั้น ใหมี

วาระการดํารงตําแหนงคราวละสามป และอาจแตงตั้งใหมอีกได แตท้ังนี้ตองไมเกินสองวาระติดตอกัน
ในกรณีท่ีกรรมการตาม (2) หรือ (๕) พนจากตําแหนงกอนครบวาระใหดําเนินการใหไดผูมา

ดํารงตําแหนงแทน  โดยมีวาระเทาท่ีเหลืออยูของผูซึ่งตนแทน  แตถาวาระการดํารงตําแหนงเหลืออยูนอยกวา
เกาสิบวันจะไมดําเนินการใหมีผูดํารงตําแหนงแทนก็ได ท้ังนีใ้หคณะกรรมการประจําหนวยงาน ประกอบดวย
กรรมการเทาท่ีมีอยูมีอํานาจและหนาท่ีตามขอ ๗ ตอไปได

ในกรณีกรรมการตามขอ (๒) และ (๕) พนจากตําแหนงตามวาระ แตยังมิไดดําเนินการใหไดมา
ซึ่งกรรมการดังกลาวใหม ใหกรรมการตาม (๒) หรือ (๕) ซึ่งพนจากตําแหนงปฏิบัติหนาท่ีตอไปจนกวาจะไดมี
กรรมการตาม (2) หรือ (๕) ใหมแลว

ขอ 6 การเลือกตัวแทนบุคลากรเปนกรรมการในคณะกรรมการประจําหนวยงาน ใหหัวหนา
หนวยงานดําเนินการโดยแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินการเลือกบุคลากรเปนกรรมการในคณะกรรมการ
ประจําหนวยงาน และออกประกาศกําหนดวัน เวลา สถานท่ี และวิธีการเลือกใหเหมาะสม

ใหคณะกรรมการดําเนินการเลือกบุคลากรเปนกรรมการในคณะกรรมการประจําหนวยงาน
เสนอผลการเลือกตอหัวหนาหนวยงาน และหัวหนาหนวยงานออกประกาศผลการเลือก โดยทําเปนประกาศ
หนวยงานและเสนออธิการบดีทราบ

ขอ 7 คณะกรรมการประจําหนวยงาน มีอํานาจและหนาท่ี ดังนี้
(1) พิจารณาใหความเห็นชอบนโยบายและแผนพัฒนาหนวยงานใหสอดคลองกับนโยบาย

และแผนพัฒนาของมหาวิทยาลัย
(2) วางระเบียบ และขอบังคับภายในหนวยงานตามท่ีสภามหาวิทยาลัยมอบหมาย หรือ

เพ่ือเสนอตอสภามหาวิทยาลัย
(3) พิจารณาใหความเห็นชอบการออกประกาศเก่ียวกับแนวปฏิบัติท่ีสําคัญ ๆ ของหนวยงาน
(4) พิจารณาใหขอเสนอแนะและสงเสริมงานวิจัย งานบริการวิชาการแกสังคมและงาน

ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมของหนวยงาน
(5) ใหคําปรึกษาและเสนอความเห็นตอหัวหนาหนวยงาน
(6) แตงตั้งคณะอนุกรรมการ หรือบุคคลหนึ่งบุคคลใดเพ่ือกระทําการใด ๆ อันอยูในอํานาจ

และหนาท่ีของคณะกรรมการประจําหนวยงาน

2/(7) ปฏิบัติหนาท่ี ...
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(7) ปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนใดเก่ียวกับกิจการของหนวยงานตามท่ีกฎหมาย กฎ ระเบียบและ
ขอบังคับกําหนด หรือตามท่ีหัวหนาหนวยงานมอบหมาย

ขอ 8 การประชุมคณะกรรมการ ใหนาํขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภฏัสุราษฎรธาน ีวาดวย การประชมุ
สภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี พ.ศ. 2554 และท่ีแกไขเพ่ิมเติมมาใชบังคับโดยอนุโลม

ขอ 9 การเชิญบุคคลอ่ืนเขารวมประชุมเพ่ือชี้แจงหรือใหขอมูลประกอบการพิจารณาในเรื่องใด
เรื่องหนึ่ง ใหเลขานุการเปนผูเชิญ โดยความเห็นชอบของหัวหนาหนวยงาน และใหเขาประชุมเฉพาะเรื่องท่ีเชิญ
ชี้แจงหรือใหขอมูลเทานั้น

ขอ 10 บุคคลภายนอกท่ีประสงคจะเขาฟงการประชุมตองไดรับอนุญาตจากหัวหนาหนวยงานหรือท่ี
ประชุมกอน จึงเขาฟงการประชุมได

ขอ ๑๑ ใหคณะกรรมการประจําหนวยงานท่ีสภามหาวิทยาลัยแตงตั้งใหดํารงตําแหนงกอนขอบังคับนี้
ใชบังคับ ท่ียังไมครบวาระการดํารงตําแหนงใหดํารงตําแหนงตอไปจนกวาจะครบวาระการดํารงตําแหนง
ตามท่ีขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี วาดวย คณะกรรมการประจําสถาบัน คณะ บัณฑิตวิทยาลัย
สํานัก วิทยาลัย ศูนย สวนราชการหรือหนวยงานท่ีเรียกชือ่อยางอ่ืนท่ีมีฐานะเทียบเทาคณะ พ.ศ. 2547 กําหนด

ขอ 1๒ ใหอธิการบดีเปนผูรักษาการตามขอบังคับนี้ และมีอํานาจออกประกาศหรือคําสั่งเพ่ือ
ประโยชนในการปฏิบัติตามขอบังคับนี้

ในกรณีท่ีมีปญหาเก่ียวกับการปฏิบัติตามขอบังคับนี้ ใหอธิการบดีมีอํานาจตีความและ
วินิจฉัย

ประกาศ ณ วันท่ี ๒๗ กันยายน พ.ศ. 2559

(นายวิชัย  ศรีขวัญ)
นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี

๔/หมายเหตุ ...
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หมายเหตุ : เหตุผลในการออกขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี วาดวยคณะกรรมการประจําหนวยงาน
พ.ศ. 2559 คือ เพ่ือปรับองคประกอบของคณะกรรมการประจําหนวยงานใหมีผูแทนบุคลากรในหนวยงาน
กับหัวหนางานอ่ืนของมหาวิทยาลัยในคณะกรรมการประจําหนวยงาน และปรับปรุงอํานาจหนาท่ีของ
คณะกรรมการประจําหนวยงานใหสอดคลองกับภาระหนาท่ีของหนวยงานโดยเฉพาะ ในอันท่ีจะทําใหการ
ดําเนินการของหนวยงานมีประสิทธิภาพและเปนไปตามวัตถุประสงคของหนวยงาน  จึงยกเลิกขอบังคับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี  วาดวยคณะกรรมการประจําสถาบัน คณะ บัณฑิตวิทยาลัย สํานัก วิทยาลัย
ศูนย  สวนราชการหรือหนวยงานท่ีเรียกชื่ออยางอ่ืนท่ีมีฐานะเทียบเทาคณะ พ.ศ. 2547 และมาตรา ๔๑
วรรคสอง  แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ  พ.ศ. ๒๕๔๗ กําหนดใหหนวยงานมีคณะกรรมการ
ประจําหนวยงานคณะหนึ่ง  องคประกอบ  จํานวน  คุณสมบัติ  หลักเกณฑและวิธีการไดมา  อํานาจและ
หนาท่ี  วาระการดํารงตําแหนง  และการพนจากตําแหนงของกรรมการ  ตลอดจนการประชุมของ
คณะกรรมการประจําหนวยงานใหเปนไปตามขอบังคับของมหาวิทยาลัย  จึงจําเปนตองออกขอบังคับนี้


