
 
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา  
ว่าด้วยคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลยั  

พ.ศ. 2560 
 

โดยที่ เป็นการสมควรปรับปรุงข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ว่าด้วย
องค์ประกอบ จ านวน คุณสมบัติ  หลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหากรรมการส่ งเสริมกิ จการมหาวิทยาลั ย                       
ให้มีความเหมาะสม มีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับสภาพการณ์ในปัจจุบันมากยิ่งข้ึน 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๑๘ (๒)  และมาตรา ๒๕ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยราชภัฎ พ.ศ. ๒๕๔๗ ประกอบกับมติสภามหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยาในคราวประชุม          
ครั้งที่11/2560 เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 จึงออกข้อบังคับไว้ ดังต่อไปนี้ 

ข้อ 1 ข้อบังคับนี้ เรียก ว่า “ข้อบั งคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ เจ้าพระยา ว่าด้วย
คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2560”  

ข้อ ๒ ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป 

ข้อ ๓ ให้ยกเลิกข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ว่าด้วยองค์ประกอบ จ านวน 
คุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๗  

ข้อ ๔ ในข้อบังคับนี้ 
  “มหาวิทยาลัย” หมายความว่า มหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
  “สภามหาวิทยาลัย” หมายความว่า สภามหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา  
  “อธิการบดี" หมายความว่า อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา  
  “ประธานสภานัก ศึกษา” หมายความ ว่า ประธานสภานัก ศึกษามหาวิทยาลั ยราชภัฎ                
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
  “นายกองค์การนัก ศึกษา” หมายความว่า นายกองค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฎ                  
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
  “คณะกรรมการสรรหา” หมายความว่า คณะกรรมการสรรหาประธานกรรมการส่งเสริมกิจการ
มหาวิทยาลัย 
  “ประธานกรรมการ” หมายความว่า ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 
  “กรรมการ” หมายความว่า กรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 

 

 



  ข้อ  ๕ ให้ สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้ งคณะกรรมการส่ งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย  จ านวน                
ยี่สิบสามคน ประกอบด้วย 

 (๑) ประธานกรรมการ ซึ่งสภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งจากบุคคลภายนอก 
 (๒) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวนยี่สิบคน ซึ่งสภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งจากบุคคลภายนอก             

ที่มีความรู้ความเช่ียวชาญด้านการศึกษา มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กฎหมาย 
การงบประมาณและการเงิน การบริหารงานบุคคล การปกครองส่วนท้องถ่ิน การศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม และ              
ที่สภามหาวิทยาลัยเห็นสมควรก าหนดเพิ่มเติม ได้แก่ ด้านการแพทย์และสาธารณสุข และด้านการกีฬา ทั้งนี้ ให้แต่งตั้ง
จากบุคคลในเขตพื้นที่บริการการศึกษาของมหาวิทยาลัยโดยไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง   

 (๓) กรรมการโดยต าแหน่ง ได้แก่ ประธานสภานักศึกษา นายกองค์การนักศึกษา  
 ให้สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งรองอธิการบดีคนหนึ่ง โดยค าแนะน าของอธิการบดีเป็นเลขานุการ

กรรมการ และอาจแต่งตั้งผู้ช่วยเลขานุการได้อีกไม่เกินสองคน  

ข้อ ๖  ประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตามข้อ ๕ มีคุณสมบัต ิดังนี้ 
(๑) มีคุณธรรมและจริยธรรม เป็นที่ยอมรับนับถือในสังคม 
(๒) มีความเป็นผู้น า และความสามารถในการบริหารอันจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนามหาวิทยาลัย 

  (๓) มีความสนใจ และเห็นความส าคัญของการศึกษาในระดับอุดมศึกษา การศึกษาเพื่อการพัฒนา
ท้องถ่ินหรือเทคโนโลยีสารสนเทศ 

(๔) มีความสนใจเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างมหาวิทยาลัยกับประชาชน 
  (๕) ด ารงต าแหน่งหรือมีสถานภาพทางสังคมที่เหมาะสมในอันที่จะเอื้อประโยชน์ต่อการด าเนินงาน
ของมหาวิทยาลัย 

(๖) สามารถอุทิศเวลาให้แก่งานของมหาวิทยาลัยได้ตามสมควรกับต าแหน่งหน้าที่ 

ข้อ ๗ การได้มาซึ่งประธานกรรมการตามข้อ ๕ (๑) ให้สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งคณะกรรมการ              
สรรหา ประกอบด้วย 

(๑) อธิการบดี เป็นประธานกรรมการสรรหา 
(๒) กรรมการสรรหา ซึ่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ด ารงต าแหน่งบริหารเลือกกันเอง จ านวน

สองคน  
(๓) กรรมการสรรหา ซึ่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจ าเลือกกันเอง จ านวนสองคน  
(๔) กรรมการสรรหา ซึ่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิเลือกกันเอง จ านวนสามคน  
ให้รองอธิการบดีซึ่งไม่ใช่กรรมการสรรหาตาม (๒) เป็นเลขานุการ 

  การแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาตามวรรคหนึ่ง และการสรรหาประธานกรรมการ ให้ด าเนินการภายใน
ระยะเวลาเก้าสิบวันก่อนที่ประธานกรรมการจะพ้นจากต าแหน่งเนื่องจากครบวาระ หรือหลังจากประธานกรรมการพ้น
จากต าแหน่งก่อนครบวาระภายในเก้าสิบวัน แล้วแต่กรณี 

 

 

 



ข้อ ๘ ให้คณะกรรมการสรรหา ด าเนินการสรรหาผู้ทรงคุณวุฒิจากบุคคลภายนอกที่มีคุณสมบัติตาม
ข้อ ๖ จ านวนไม่เกินสามคน แล้วจัดท าเป็นบัญชีรายช่ือตามล าดับอักษร พร้อมประวัติและข้อมูลรายละเอียด                 
ที่คณะกรรมการสรรหาเห็นสมควร เสนอต่อสภามหาวิทยาลัยพิจารณาคัดเลือกผู้ที่เหมาะสมเป็นประธานกรรมการ 

ให้คณะกรรมการสรรหามีอ านาจออกประกาศ เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติตามข้อบังคับนี้ รวมทั้ง
แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือบุคคลใดบุคคลหนึ่งเพื่อกระท าการใดๆ อันอยู่ในอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหา 

ข้อ ๙ ให้ประธานกรรมการและอธิการบดีร่วมกันเสนอช่ือผู้มีคุณสมบัติตามข้อ ๕(๒) และข้อ ๖ 
จ านวนยี่สิบคน เสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาแต่งตั้ งเป็นกรรมการภายในสามสิบวันนับแ ต่วันที่                     
สภามหาวิทยาลัยมีมติเลือกประธานกรรมการ 

ข้อ ๑๐ ให้ประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตามข้อ ๕ (๒) มีวาระการด ารงต าแหน่ง
คราวละสามปีนับแต่วันที่สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้ง และอาจได้รับแต่งตั้งใหม่อีกได้  

นอกจากการพ้นจากต าแหน่งตามวรรคหนึ่ง ประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตาม                    
ข้อ ๕(๒) พ้นจากต าแหน่งเมื่อ 

(๑) ตาย 
(๒) ลาออก 
(๓) ถูกจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก 
(๔) เป็นบุคคลล้มละลาย 
(๕) เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ 
(๖) สภามหาวิทยาลัยถอดถอนเพราะมีความประพฤติเสื่อมเสีย  
(๗) ถูกลงโทษทางวินัยอย่างร้ายแรง  

  การพ้นจากต าแหน่งตาม (๖) ต้องมีคะแนนเสียงลงมติไม่น้อยกว่าสองในสามของจ านวนกรรมการ 
สภามหาวิทยาลัยเท่าที่มีอยู่ 
  ในกรณีที่ประธานกรรมการตามข้อ ๕ (๑) หรือกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตามข้อ ๕ (๒) พ้นจากต าแหน่ง
ก่อนครบวาระ และได้มีการด าเนินการให้ผู้ใดด ารงต าแหน่งแทนแล้ว ให้ผู้นั้นอยู่ในต าแหน่งเพียงเท่ากับวาระ                    
ที่เหลืออยู่ของผู้ซึ่งตนแทน แต่ถ้าวาระการด ารงต าแหน่งเหลืออยู่น้อยกว่าเก้าสิบวันจะไม่ด าเนินการให้มีผู้ด ารง
ต าแหน่งแทนก็ได้ 
  ในกรณีที่กรรมการพ้นจากต าแหน่งก่อนครบวาระแต่ยังมิได้ด าเนินการให้ได้มาซึ่งกรรมการใหม่                       
ให้คณะกรรมการ ประกอบด้วยกรรมการเท่าที่เหลือปฏิบัติหน้าที่ต่อไปได้  
  ในกรณีที่ประธานกรรมการ และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตามข้อ ๕ (๒) พ้นจากต าแหน่งตามวาระ             
แต่ยังมิได้ด าเนินการให้ได้มาซึ่งประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิใหม่ ให้ประธานกรรมการและกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งพ้นจากต าแหน่งปฏิบัติหน้าทีต่่อไปจนกว่าจะได้มีประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิใหม่แล้ว 

  ข้อ ๑๑  ให้มีการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยไม่น้อยกว่าปีละสองครั้ง และให้
ประธานกรรมการเสนอผลการประชุมให้อธิการบดีทราบด้วย  
 
 
 
 



การประชุมของคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่า      
กึ่งหนึ่งของจ านวนกรรมการทั้งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุม  

การลงมติในที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก กรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน ในกรณี        
ที่เสียงเท่ากันให้ประธานกรรมการออกเสียงเพิ่มข้ึนอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงช้ีขาด  

ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่เรียกประชุมตามวรรคหนึ่ง ให้กรรมการจ านวนไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง       
ลงช่ือให้มีการเรียกประชุมได้  

ในการประชุมถ้าประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการ           
ในที่ประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งท าหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม  

ข้อ ๑๒ ให้คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยที่ ได้รับแต่งตั้งและท าหน้าที่อยู่ก่อน                
วันที่ข้อบังคับนี้ใช้บังคับยังคงปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่าจะได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย
ข้ึนใหม่ตามข้อบังคับนี้ 

ในกรณีที่กรรมการตามข้อ ๕ (๓) ได้แก่ ประธานสภานักศึกษาหรือนายกองค์การนักศึกษามีผู้ด ารง
ต าแหน่งดังกล่าวมากกว่าต าแหน่งละหนึ่งคน ให้ประธานสภานักศึกษาภาคปกติ และให้นายกองค์การนักศึกษา          
ภาคปกติท าหน้าที่กรรมการตามข้อ ๕ (๓) 

ข้อ ๑๓ ให้อธิการบดีรักษาการตามข้อบังคับนี้ ในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามข้อบังคับนี้ 
หรือกรณีไม่มีบทบัญญัติใดที่ก าหนดไว้ในข้อบังคับนี้ ให้อธิการบดมีีอ านาจตีความและวินิจฉัย  

 
ประกาศ  ณ  วันที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 

 
 
 

(รองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน) 
นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเดจ็เจาพระยา 

 
 

 


