ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
วาดวย คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย
พ.ศ. ๒๕๔๘
_________________
โดยที่เปนการสมควรออกขอบังคับเกี่ยวกับคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน
ของมหาวิ ท ยาลั ย อาศั ย อํ า นาจตามความในมาตรา ๑๘ (๒)และมาตรา ๔๙ แห ง พระราชบั ญ ญั ติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ สภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต จึงออกขอบังคับไว ดังตอไปนี้
ขอ ๑ ขอบังคับนี้เรียกวา “ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต วาดวยคณะกรรมการติดตาม
ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๘”
ขอ ๒ ขอบังคับนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศเปนตนไป
ขอ ๓ ในขอบังคับนี้
“มหาวิทยาลัย” หมายถึง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
“สภามหาวิทยาลัย” หมายถึง สภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
“คณะกรรมการสรรหา” หมายถึ ง คณะกรรมการสรรหาคณะกรรมการติ ด ตาม ตรวจสอบ
ประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย
“คณะกรรมการ” หมายถึง คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย
“อธิการบดี” หมายถึง อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
ขอ ๔ ใหมีคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย จํานวนหาคน
ประกอบด ว ย ผู ท รงคุ ณ วุ ฒิ ที่ มี ค วามรู ความเชี่ ย วชาญด า นการศึ ก ษา สั ง คมศาสตร มนุ ษ ยศาสตร
วิท ยาศาสตร แ ละเทคโนโลยี การบริ ห ารจั ดการ การวางแผน การเงิน การคลั ง และการวั ด ผลหรื อ
การประเมินผล และมีคุณสมบัติเพิ่มเติม ดังนี้
(๑) มีคุณธรรม และจริยธรรมเปนที่ยอมรับของสังคม
(๒) มีความเปนผูนํา และความสามารถในการบริหารอันจะเปนประโยชนตอการพัฒนามหาวิทยาลัย

-๒(๓) มีความสนใจและเห็นความสําคัญของการศึกษาในระดับอุดมศึกษา หรือการศึกษาเพือ่ พัฒนา
ทองถิ่น หรือเทคโนโลยีสารสนเทศ
(๔) มีความสนใจเกี่ยวกับความสัมพันธระหวางมหาวิทยาลัยกับประชาชน
(๕) มีสถานภาพทางสังคม ซึ่งเอื้ออํานวยประโยชนตอการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย
(๖) สามารถอุทิศเวลาใหแกกิจการของมหาวิทยาลัย
ใหคณะกรรมการเลือกกรรมการคนหนึง่ เปนประธาน และอีกคนหนึง่ เปนรองประธาน
ใหผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี เปนเลขานุการ
ขอ ๕ ใหคณะกรรมการมีอํานาจและหนาที่ในการตรวจสอบ ติดตามและประเมินประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลการใชจายงบประมาณการจัดการศึกษา การวิจัย ดังนี้
(๑) ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยและของอธิการบดี โดยรับฟง
ความคิดเห็นอยางกวางขวางเกี่ยวกับการปฏิบัติหนาที่ของมหาวิทยาลัยและของอธิการบดี ประกอบการ
ประเมินผลงาน
(๒) รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยและของอธิการบดี
พรอมความเห็นตอสภามหาวิทยาลัยทุกป
ขอ ๖ ใหคณะกรรมการกําหนดแนวทางปฏิบัติงาน ในการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน
ของมหาวิทยาลัยและของอธิการบดี โดยความเห็นชอบของสภามหาวิทยาลัย
คณะกรรมการมีอํานาจแตงตั้งอนุกรรมการ คณะทํางานเพื่อมอบหมายใหปฏิบัติการอยางหนึ่ง
อยางใดอันอยูในอํานาจและหนาที่ของคณะกรรมการ
ใหทุกหนวยงานในมหาวิทยาลัย สนับสนุน และอํานวยความสะดวก ในการปฏิบัติงานรวมทั้ง
ใหขอมูลและถอยคํา
ขอ ๗ คณะกรรมการ มีวาระอยูในตําแหนงคราวละสามป และอาจไดรับแตงตั้งใหมอีกได
นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระในวรรคหนึ่ง ใหกรรมการพนจากตําแหนง เมื่อ
(๑) ตาย
(๒) ลาออก
(๓) ถูกจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก
(๔) สภามหาวิทยาลัยใหออกเพราะมีความประพฤติเสื่อมเสีย หรือบกพรองตอหนาที่หรือหยอน
ความสามารถ

-๓(๕) เปนบุคคลลมละลาย
(๖) เปนคนไรความสามารถหรือคนเสมือนไรความสามารถ
การพนจากตําแหนงตาม (๔) ตองเปนไปตามมติสองในสามของจํานวนกรรมการสภามหาวิทยาลัย
เทาที่มีอยู
ขอ ๘ ใหสภามหาวิทยาลัยแตงตั้งคณะกรรมการขึ้นคณะหนึ่ง เรียกวา “คณะกรรมการสรรหา
คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย” จํานวนไมนอยกวาเจ็ดคน โดย
มีนายกสภามหาวิทยาลัย เปนประธาน
ใหคณะกรรมการสรรหาเลือกกรรมการคนหนึ่ง เปนเลขานุการ
การแต ง ตั้ ง คณะกรรมการสรรหาตามวรรคหนึ่ ง ให ดํ า เนิ น การภายในเวลาหกสิ บ วั น ก อ น
ที่คณะกรรมการจะครบวาระ หรือภายในหกสิบวันหลังจากกรรมการพนจากตําแหนง แลวแตกรณี
ขอ ๙ ใหคณะกรรมการสรรหา ดําเนินการสรรหาผูมีคุณสมบัติ ตามขอ ๔ จํานวนสองเทาของ
จํานวนกรรมการ แลวจัดทําเปนบัญชีรายชื่อเรียงตามลําดับอักษร พรอมประวัติขอมูลรายละเอียดที่ใช
ประกอบการพิจารณา เสนอสภามหาวิทยาลัย
ขอ ๑๐ ให ส ภามหาวิ ท ยาลั ย พิ จ ารณาเลื อ กบุ ค คลตามบั ญ ชี ร ายชื่ อ ในข อ ๙ จํ า นวนห า คน
เปนกรรมการ และจัดลําดับบุคคลตามบัญชีรายชื่อที่เหลือ เพื่อขึ้นบัญชีรายชื่อสํารอง
ขอ ๑๑ ใหคณะกรรมการสรรหา ขอความยินยอมจากบุคคลที่ไดรับการคัดเลือกเปนกรรมการตาม
ขอ ๑๐ เสนอนายกสภามหาวิทยาลัยแตงตั้งโดยความเห็นชอบของสภามหาวิทยาลัยเปนกรรมการ
ในกรณีที่บุคคลที่ไดรับการคัดเลือกไมใหความยินยอม ใหคณะกรรมการสรรหาขอความยินยอม
จากบุคคลที่สภามหาวิทยาลัยขึ้นบัญชีรายชื่อสํารองไวตามลําดับ จนกวาจะไดกรรมการครบจํานวน
ขอ ๑๒ ในกรณีที่ประธานหรือกรรมการพนจากตําแหนงกอนครบวาระ ใหสรรหาและแตงตั้งผูดํารง
ตําแหนงประธานหรือกรรมการ แลวแตกรณีแทน โดยนําความในขอ ๙ ขอ ๑๐ และขอ ๑๑ มาใชบังคับโดย
อนุโลม เวนแตวาระการดํารงตําแหนงเหลืออยูนอยกวาเกาสิบวัน จะไมดําเนินการใหมีผูดํารงตําแหนงแทน
ก็ได
ใหผูที่ไดรับการเลือกตั้งตามวรรคหนึ่งอยูในตําแหนงเทาวาระที่เหลืออยูของผูซึ่งตนแทน

-๔ขอ ๑๓ ใหน ายกสภามหาวิท ยาลัย เปน ผูรัก ษาการตามขอบัง คับนี้ และมีอํา นาจออกระเบีย บ
ประกาศหรือคําสั่ง เพื่อประโยชนในการปฏิบัติตามขอบังคับนี้
ในกรณีที่มีปญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามขอบังคับนี้ ใหนายกสภามหาวิทยาลัยมีอํานาจตีความ
และวินิจฉัย
ประกาศ ณ วันที่ ๒๘ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๘

(คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช)
นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต

