ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
วาดวย คุณสมบัติ หลักเกณฑ และวิธีการเลือกกรรมการสภาวิชาการ
พ.ศ. ๒๕๕๙
------------------------โดยที่ เป น การสมควรให มีการปรับ ปรุงข อบั งคับ มหาวิทยาลัย ราชภั ฏนครราชสีมา วาดว ย
คุณสมบัติ หลักเกณฑ และวิธีการเลือกกรรมการสภาวิชาการ อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๘ (๒) และ
มาตรา ๒๐ แห ง พระราชบั ญ ญั ติ ม หาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ และมติ ส ภามหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ
นครราชสีมา ในคราวประชุมครั้งที่ ๙/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๒๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ จึงออกขอบังคับไวดังตอไปนี้
ขอ ๑ ขอบังคับนี้เรียกวา “ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา วาดวย คุณสมบัติ หลักเกณฑ
และวิธีการเลือกกรรมการสภาวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๙”
ขอ ๒ ขอบังคับนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศเปนตนไป
ขอ ๓ ใหยกเลิก ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา วาดวย คุณสมบัติ หลักเกณฑ และวิธีการ
เลือกกรรมการสภาวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๔ และใหใชขอบังคับนี้แทน
ขอ ๔ ในขอบังคับนี้
“มหาวิทยาลัย” หมายความวา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
“สภามหาวิทยาลัย” หมายความวา สภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
“อธิการบดี” หมายความวา อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
“ผูบริหาร” หมายความวา คณบดีหรือรองคณบดี
“คณาจารยประจํา” หมายความวา คณาจารยประจําในมหาวิทยาลัยตามมาตรา ๕๑ แหง
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ และหมายรวมถึงพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สายวิชาการ
“คณะกรรมการสรรหา” หมายความวา คณะกรรมการสรรหากรรมการสภาวิชาการ
ขอ ๕ ให กรรมการสภาวิช าการมีอํานาจหนาที่ต ามมาตรา ๒๒ แหงพระราชบัญ ญั ติมหาวิทยาลัย
ราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗
ขอ ๖ ใหสภาวิชาการ ประกอบดวย
(๑) อธิการบดี เปนประธานกรรมการ
(๒) ผูบ ริหารหรือคณาจารยประจําคณะ คณะละหนึ่งคน เปนกรรมการ
(๓) ผูทรงคุณวุฒิจากบุคคลภายนอกจํานวนเทากับ (๒) เปนกรรมการ
ใหสภาวิชาการแตงตั้งรองอธิการบดีคนหนึ่งเปนกรรมการและเลขานุการ โดยคําแนะนําของ
อธิการบดี

/ขอ ๗ ให ...

๒
ข อ ๗ ให ส ภามหาวิ ท ยาลั ย แต งตั้งคณะกรรมการขึ้น คณะหนึ่ ง เรีย กวา “คณะกรรมการสรรหา
กรรมการสภาวิชาการ” ประกอบดวย
(๑) กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ จํานวนหนึ่งคน เปนประธานกรรมการ
(๒) กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ จํานวนหนึ่งคน เปนกรรมการ
(๓) รองอธิการบดีที่รับผิดชอบดานวิชาการ จํานวนหนึ่งคน เปนกรรมการ
(๔) ประธานกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย เปนกรรมการ
(๕) กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํา จํานวนหนึ่งคน เปนกรรมการ
(๖) คณบดี จํานวนหนึ่งคน เปนกรรมการ
(๗) ประธานสภาคณาจารยและขาราชการ เปนกรรมการ
การไดมาซึ่งกรรมการตาม (๑) (๒) (๕) และ (๖) ใหกรรมการแตละประเภทเลือกกันเอง
ใหคณะกรรมการสรรหาเลือกกรรมการคนหนึ่งเปนเลขานุการ
การแต ง ตั้ งคณะกรรมการสรรหาตามวรรคหนึ่ ง ให ดํ าเนิ น การภายในระยะเวลาก อ นที่
กรรมการสภาวิ ช าการจะครบวาระหรือ หลั งจากกรรมการสภาวิช าการพ น จากตํ าแหน งภายในหกสิบ วั น
แลวแตกรณี
ใหคณะกรรมการสรรหาจัดทําประกาศคุณสมบัติ หลักเกณฑ และวิธีการสรรหากรรมการสภา
วิชาการ และประกาศลวงหนาไมนอยกวาเจ็ดวัน โดยยึดหลักการมีสวนรวมของบุคลากร
ขอ ๘ ผูดํารงตําแหนงกรรมการสภาวิชาการจากแตละคณะ ตองมีคุณสมบัติดังนี้
(๑) เปนผูบริหารหรือคณาจารยประจําคณะนั้น
(๒) มีตําแหนงทางวิชาการไมต่ํากวาผูชวยศาสตราจารย หรือสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก
จากมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาอื่นที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง
ขอ ๙ ผูดํารงตําแหนงกรรมการสภาวิชาการผูทรงคุณวุฒิตองเปนบุคคลภายนอกมหาวิทยาลัย และมี
คุณสมบัติดังนี้
(๑) มีคณ
ุ ธรรมและจริยธรรมเปนที่ยอมรับในสังคม
(๒) มีความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาตางๆ ที่สอดคลองกับการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัย
(๓) มี ความสนใจและเห็ น ความสําคัญ ของการจัด การการศึกษาในระดับ อุดมศึ กษา หรือ
การศึกษาเพื่อการพัฒนาทองถิ่น หรือเทคโนโลยีสารสนเทศ
(๔) มีสถานภาพทางสังคมซึ่งเอื้ออํานวยประโยชนตอการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย
(๕) สามารถอุทิศเวลาใหแกกิจการของมหาวิทยาลัยตามสมควรแกตําแหนงหนาที่
ข อ ๑๐ ให ค ณะกรรมการสรรหาดํ าเนิ น การสรรหาผู มี คุ ณ สมบั ติ ต ามข อ ๙ จํ านวนสองเท าของ
กรรมการสภาวิ ช าการผู ท รงคุ ณ วุ ฒิ แล ว จั ด ทํ าบั ญ ชี ร ายชื่ อ เรี ย งตามลํ าดั บ ตั ว อั ก ษร พร อมประวัติ ข อ มู ล
รายละเอียดที่ใชประกอบการพิจารณาเสนอตอสภามหาวิทยาลัยเพื่ อพิ จารณาเลือกบุคคลตามบั ญชีรายชื่อ
จํานวนเทากับ กรรมการสภาวิชาการจากแตละคณะ เปน กรรมการสภาวิชาการผูทรงคุณวุฒิ และจัดลําดั บ
บุคคลตามบัญชีรายชื่อที่เหลือ เพื่อขึ้นบัญชีรายชื่อสํารอง
หลังจากสภามหาวิทยาลัยพิจารณาเลือกบุคคลเปนกรรมการสภาวิชาการผูทรงคุณวุฒิตาม
บั ญ ชี ร ายชื่ อ แล ว ให ม หาวิ ท ยาลั ย ดํ าเนิ น การทาบทามขอความยิ น ยอมจากผูได รับ เลื อกตามบั ญ ชี ร ายชื่ อ
ตามลําดับ เพื่อเสนอนายกสภามหาวิทยาลัยแตงตั้ง
กรณีที่บุคคลที่ไดรับคัดเลือกไมใหความยินยอม ใหคณะกรรมการสรรหาขอความยินยอมจาก
บุคคลที่ขึ้นบัญชีรายชื่อสํารองไวตามลําดับ จนกวาจะครบตามจํานวนที่กําหนดไว
/ขอ ๑๑ ...

๓
ขอ ๑๑ กรรมการสภาวิชาการมีวาระอยูในตําแหนงคราวละสองป และอาจไดรับแตงตั้งใหมอีกได แต
จะดํารงตําแหนงเกินสองวาระติดตอกันมิได
นอกจากการพ น จากตํ าแหน งตามวาระในวรรคหนึ่ งแลว กรรมการสภาวิช าการพ น จาก
ตําแหนงเมื่อ
(๑) ตาย
(๒) ลาออก
(๓) ขาดคุณสมบัติของการเปนประธานสภาวิชาการหรือกรรมการสภาวิชาการ
(๔) ถูกจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก
(๕) เปนบุคคลลมละลาย
(๖) เปนคนไรความสามารถหรือคนเสมือนไรความสามารถ
ในกรณีที่กรรมการสภาวิชาการพนจากตําแหนงกอนครบวาระ ใหดําเนินการสรรหาผูดํารง
ตําแหนงกรรมการสภาวิชาการแทน และใหผูนั้นอยูในตําแหนงเพียงเทากับวาระที่เหลืออยูของผูซึ่งตนแทน แต
ถาวาระการดํารงตําแหนงเหลืออยูนอยกวาเกาสิบวัน จะไมดําเนินการเพื่อใหมีผูดํารงตําแหนงแทนก็ได ใหสภา
วิชาการประกอบดวยกรรมการสภาวิชาการเทาที่มีอยูมีอํานาจและปฏิบัติหนาที่ตอไปได
ในกรณี ที่กรรมการสภาวิชาการพนจากตําแหนงตามวาระ แตยังมิไดดําเนินการใหไดมาซึ่ง
กรรมการสภาวิช าการใหม ใหกรรมการสภาวิชาการซึ่งพน จากตําแหนงปฏิบั ติห นาที่ ตอไปจนกวาจะมี การ
แตงตั้งกรรมการสภาวิชาการชุดใหม
ขอ ๑๒ การประชุมสภาวิชาการ ใหนําขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา วาดวย การประชุม
สภามหาวิทยาลัย มาใชบังคับโดยอนุโลมตามความจําเปนและเหมาะสม
ขอ ๑๓ ใหสภาวิชาการมีการประชุมอยางนอยภาคการศึกษาละสองครั้ง
ขอ ๑๔ ใหอธิการบดีเปนผูรักษาการตามขอบังคับนี้ และมีอํานาจออกคําสั่ง ประกาศ หรือระเบียบเพื่อ
ประโยชนในการปฏิบัติตามขอบังคับนี้
ในกรณีที่มีปญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามขอบังคับนี้ ใหอธิการบดีมีอํานาจตีความและวินิจฉัย
ขอ ๑๕ ใหกรรมการสภาวิชาการที่ดํารงตําแหนงอยูกอนวันที่ขอบังคับนี้ใชบังคับดํารงตําแหนงตอไป
จนกวาจะครบวาระ และปฏิบัติหนาที่ตอไปจนกวาจะมีการแตงตั้งกรรมการสภาวิชาการชุดใหมมาแทน
ประกาศ ณ วันที่ ๒๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙

(นายสุวัจน ลิปตพัลลภ)
นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

