
 
ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบานจอมบึง 
วาดวยคณะกรรมการประจําสวนราชการ 

หรือหนวยงานที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทาคณะ 
พ.ศ.๒๕๔๘ 

----------------------- 
 โดยที่เปนการสมควรออกขอบังคับวาดวยคณะกรรมการประจําสวนราชการ  หรือหนวยงาน 
ที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทาคณะ 
 อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๘ (๒)  และมาตรา ๔๑  แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราช
ภัฏ  พ.ศ. ๒๕๔๗  สภามหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบานจอมบึง  จึงออกขอบังคับไวดังตอไปนี้ 
 ขอ  ๑  ขอบังคับนี้เรียกวา  “ขอบังคับมหาวทิยาลัยราชภัฏหมูบานจอมบงึ  วาดวยคณะกรรมการ
ประจําสวนราชการ  หรือหนวยงานที่เรียกชื่ออยางอื่นทีม่ีฐานะเทยีบเทาคณะ  พ.ศ.๒๕๔๘” 
 ขอ  ๒  ขอบังคับนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศเปนตนไป 
 ขอ  ๓  ในขอบังคับนี้ 
  “มหาวิทยาลัย”   หมายถึง   มหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบานจอมบึง 
  “สภามหาวิทยาลัย”  หมายถงึ  สภามหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบานจอมบึง 
  “สวนราชการ”  หมายถึง  สถาบัน  สํานัก  ศูนย  สวนราชการหรือหนวยงานที่เรียกชื่อ
อยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทาคณะในมหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบานจอมบึง ที่จัดตั้งโดยกฎกระทรวงตาม
มาตรา  ๑๑  แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ  พ.ศ.๒๕๔๗ 
  “คณะกรรมการประจําสวนราชการ”  หมายถึง  คณะกรรมการประจําสวนราชการหรอื
หนวยงานที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทาคณะแตละสวนราชการ  ในมหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบาน
จอมบึง  ที่จัดตั้งโดยกฎกระทรวงตามมาตรา ๑๑  แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ  พ.ศ.๒๕๔๗ 
  “อธิการบดี”  หมายถึง  อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบานจอมบึง 
  “หัวหนาสวนราชการ”   หมายถึง  ผูอํานวยการ  หัวหนาสวนราชการ  หรือหัวหนา
หนวยงานที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทาคณะของสวนราชการในมหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบานจอม
บึง 
  “หัวหนางาน”   หมายถึง  หัวหนาหนวยงาน หรือที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทา
งานในสวนราชการของมหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบานจอมบึง 
  “คณาจารยประจํา”  หมายถึง  ขาราชการที่ปฏิบัติหนาที่ในตําแหนงทางวิชาการของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบานจอมบึง 
 

/ “คณาจารยพิเศษ”… 



 ๒ 
 

 
  “คณาจารยพิเศษ”  หมายถึง  ผูปฏิบัติหนาที่ในตําแหนงทางวิชาการของมหาวิทยาลัย
โดยไดรับเงินเดือนจากมหาวิทยาลัยมาแลวไมนอยกวาหกเดือน 
  “ขาราชการ” หมายถึง ขาราชการที่ปฏิบัติหนาที่ในตําแหนงอื่นของมหาวิทยาลัยที่มิใช
ตําแหนงทางวิชาการ 
  “เจาหนาที่มหาวิทยาลัย”  หมายถึง  ผูที่ปฏิบัติหนาที่ในตําแหนงอื่นของมหาวิทยาลัยที่
มิใชขาราชการหรือคณาจารยพิเศษ โดยไดรับเงินเดือนจากมหาวิทยาลัยมาแลว      ไมนอยกวาหกเดือน 
 ขอ  ๔  คณะกรรมการประจาํสวนราชการ   ประกอบดวย 
  (๑)   หัวหนาสวนราชการ  เปนประธาน 
  (๒)  ผูแทนรองหัวหนาสวนราชการ  ซ่ึงคัดเลือกกันเอง  จํานวนหนึ่งคน                 
เปนรองประธาน 
  (๓)  ผูแทนหวัหนางานหรือทีเ่รียกชื่ออยางอืน่ที่มีฐานะเทยีบเทางาน  ซ่ึงคดัเลือกกนัเอง  
จํานวนสองคน 
  (๔)  ผูแทนจากคณาจารยประจํา  คณาจารยพิเศษ  ขาราชการและเจาหนาที่มหาวิทยาลัย
ที่ปฏิบัติงานประจําในสวนราชการ  ซ่ึงคัดเลือกกันเอง  จาํนวนสองคน 
  (๕)  ผูทรงคุณวุฒิจากบุคคลภายนอกมหาวทิยาลัยจํานวนไมนอยกวาหนึ่งในสามของ 
คณะกรรมการทั้งหมด  โดยใหกรรมการตามขอ  ๔ (๑)  (๒)  (๓)  และ  (๔)  เปนผูเลือก 
 ใหหวัหนาสํานักงานผูอํานวยการของสวนราชการนั้น ๆ  เปนเลขานุการ 
 ขอ  ๕  คณะกรรมการตามขอ   ๔  มีวาระการดํารงตําแหนงคราวละสองป  และอาจไดรับ 
แตงตั้งใหมอีกได  แตจะดํารงตําแหนงเกินสองวาระติดตอกันมิได  เวนแตกรรมการตามขอ  ๔  (๑)  (๒) 
และ  (๕) 
 นอกจากการพนจากตาํแหนงตามวาระในวรรคหนึง่แลว   คณะกรรมการประจําสวนราชการ 
พนจากตําแหนง  เมื่อ 

  (๑)  ตาย 
  (๒)  ลาออก 

 (๓)  ขาดคุณสมบัติของการเปนประธานหรือกรรมการประจําสวนราชการ 
 (๔)  ถูกจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก 

  (๕)  เปนบุคคลลมละลาย 
 (๖)  เปนคนไรความสามารถหรือคนเสมือนไรความสามารถ 

  (๗)  ถูกลงโทษทางวินยัอยางรายแรง  หรือถูกสั่งใหออกเพราะเหตุมมีลทิน  หรือ 
 มัวหมองในกรณีที่ถูกสอบสวนทางวนิัยอยางรายแรง 
 
 

/(๘)  สภามหาวิทยาลัย… 



 ๓ 
 

 
 (๘)  สภามหาวิทยาลัยใหออกเพราะมีความประพฤติเสื่อมเสีย  หรือบกพรองตอหนาที่ 

หรือหยอนความสามารถ 
 การพนจากตําแหนงตาม  (๘)  ตองมีคะแนนเสียงลงมติไมนอยกวาสองในสามของจํานวน
กรรมการสภามหาวิทยาลัยทัง้หมด 
 ขอ ๖  ในกรณทีี่ประธานและกรรมการพนจากตําแหนงกอนวาระ  ใหทาํการเลือกตั้งแทน
ตําแหนงทีว่าง   โดยนําความในขอ  ๔  มาใชบังคับโดยอนุโลม   เวนแตวาระของประธานและกรรมการ
ที่พนจากตําแหนงนัน้จะเหลืออยูนอยกวาเกาสิบวัน 
 ใหผูไดรับเลือกตั้งตามวรรคหนึ่ง  อยูในตําแหนงเทากับวาระที่เหลืออยูของผูซ่ึงตนแทน 
 ในกรณีที่ประธานหรือกรรมการพนจากตําแหนงกอนวาระ  ใหคณะกรรมการประจําสวนราชการ  
ประกอบดวยกรรมการเทาที่มีอยูปฏิบัติหนาที่ตอไป   จนกวาจะมีผูเขามาดํารงตําแหนงประธานหรือ
กรรมการ 
 ขอ  ๗   คุณสมบัติของคณะกรรมการประจําสวนราชการตามขอ  ๔  (๒) (๓) และ (๔)  
  (๑)  เปนผูบริหาร  คณาจารยประจํา  คณาจารยพิเศษ  ขาราชการ  และเจาหนาที่
มหาวิทยาลัย   ที่ปฏิบัติงานในสวนราชการนั้น ๆ    
  (๒)  มีประสบการณทางดานการปฏิบัติงานในสถาบันอุดมศึกษามาแลว  ไมนอยกวา
สามป  
 ขอ  ๘  คุณสมบัติของคณะกรรมการประจําสวนราชการจากผูทรงคณุวุฒจิากบุคคลภายนอก 
  (๑)  มีคุณธรรมและจริยธรรมเปนที่ยอมรบัของสังคม 
  (๒)  มีความรูความเชี่ยวชาญดานใดดานหนึ่งที่เปนประโยชนแกสวนราชการ 
  (๓)  มีความสนใจและเหน็ความสําคัญของการจัดการศกึษาในระดับอุดมศึกษาหรือ
การศึกษาเพื่อการพัฒนาทองถ่ิน  หรือเทคโนโลยีสารสนเทศ 
  (๔)  สามารถอทุิศเวลาใหแกกิจกรรมของสวนราชการตามสมควรแกตําแหนงหนาที ่
 ขอ   ๙  ใหอธิการบดีเสนอรายชื่อคณะกรรมการประจําสวนราชการตามขอ  ๔  ตอสภา
มหาวิทยาลัย  พิจารณาแตงตัง้เปนคณะกรรมการประจําสวนราชการ 
 ขอ  ๑๐  ใหคณะกรรมการประจําสวนราชการ  มีอํานาจหนาที่  ดังตอไปนี ้
  (๑)  กําหนดแนวทางการดําเนินงานของสวนราชการใหสอดคลองกับนโยบายของ
มหาวิทยาลัย 
  (๒)  พัฒนา  ติดตามและตรวจสอบระบบการประกันคุณภาพการศึกษาของ  
สวนราชการตลอดจนควบคมุมาตรฐานการดําเนินงานของสวนราชการ 
 
 

/(๓)  สงเสริมและ… 
 



 ๔ 
 
 
  (๓)  สงเสริมและสนับสนุนการดําเนินงานตามภารกจิของมหาวิทยาลัย 
  (๔)  ออกระเบยีบและขอบังคับที่เกี่ยวกับการบริหารและการดําเนินงานของ     
สวนราชการตามที่มหาวิทยาลัยมอบหมาย  หรือเพื่อเสนอตอมหาวิทยาลัย 
  (๕)  แตงตั้งคณะอนกุรรมการหรือบุคคลใดบุคคลหนึ่งเพื่อดําเนินการใด ๆ  อันอยูใน
อํานาจหนาทีข่องคณะกรรมการประจําสวนราชการ 
  (๖)  ใหคําปรึกษาและเสนอความคิดเหน็ทีเ่ปนประโยชนแกสวนราชการ 
  (๗)  ปฏิบตัิหนาที่อ่ืน ๆ  ตามที่ไดรับมอบหมาย 
 ขอ ๑๑   การประชุมคณะกรรมการประจําสวนราชการ    ใหนําขอบังคบัมหาวิทยาลัยราชภัฏ
หมูบานจอมบงึ  วาดวยการประชุมสภามหาวิทยาลัย  พ.ศ.๒๕๔๗  มาใชบังคับโดยอนุโลมตามความ 
จําเปนและเหมาะสม 
 ขอ  ๑๒  ใหอธิการบดีเปนผูรักษาการตามขอบังคับนี้  และมีอํานาจออกประกาศ  หรือคําส่ัง  
เพื่อประโยชนในการปฏิบัตติามขอบังคับนี้ 
 ขอ  ๑๓  ใหสภามหาวิทยาลยัตีความและวนิิจฉัย  ในกรณีที่มีปญหาเกีย่วกับการปฏิบัติตาม     
ขอบังคับนี้ 
 
 
  ประกาศ      ณ      วันที่   ๒๗  พฤษภาคม   พ.ศ.  ๒๕๔๘ 
 
 
 
     (รองศาสตราจารย  ดร.คุณหญิงสุมณฑา   พรหมบุญ) 
          นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบานจอมบึง 
 
 


	พ.ศ.๒๕๔๘ 

