
ข้อบังคบัมหาวทิยาลยัราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 
ว่าด้วยคณะกรรมการประจ าส่วนราชการ 

หรือหน่วยงานทีเ่รียกช่ืออย่างอ่ืนทีม่ฐีานะเทยีบเท่าคณะ 
พ.ศ.๒๕๔๘ 

----------------------- 
โดยท่ีเป็นการสมควรออกขอ้บงัคบัวา่ดว้ยคณะกรรมการประจ าส่วนราชการ หรือหน่วยงาน 

ท่ีเรียกช่ืออยา่งอ่ืนท่ีมีฐานะเทียบเท่าคณะ 
อาศยัอ านาจตามความในมาตรา ๑๘ (๒) และมาตรา ๔๑ แห่งพระราชบญัญติัมหาวทิยาลยัราชภฏั 

พ.ศ. ๒๕๔๗ สภามหาวทิยาลยัราชภฏัหมู่บา้นจอมบึง จึงออกขอ้บงัคบัไวด้งัต่อไปน้ี 
ข้อ ๑ ขอ้บงัคบัน้ีเรียกวา่ “ขอ้บงัคบัมหาวทิยาลยัราชภฏัหมู่บา้นจอมบึง วา่ดว้ยคณะกรรมการประจ า

ส่วนราชการ หรือหน่วยงานท่ีเรียกช่ืออยา่งอ่ืนท่ีมีฐานะเทียบเท่าคณะ พ.ศ.๒๕๔๘” 
ข้อ ๒ ขอ้บงัคบัน้ีใหใ้ชบ้งัคบัตั้งแต่วนัถดัจากวนัประกาศเป็นตน้ไป 
ข้อ ๓ ในขอ้บงัคบัน้ี 

“มหาวทิยาลยั” หมายถึง มหาวทิยาลยัราชภฏัหมู่บา้นจอมบึง 
“สภามหาวทิยาลยั” หมายถึง สภามหาวทิยาลยัราชภฏัหมู่บา้นจอมบึง 
“ส่วนราชการ” หมายถึง สถาบนั ส านกั ศูนย ์ส่วนราชการหรือหน่วยงานท่ีเรียกช่ืออยา่งอ่ืoท่ีมีฐานะ

เทียบเท่าคณะในมหาวทิยาลยัราชภฏัหมู่บา้นจอมบึง ท่ีจดัตั้งโดยกฎกระทรวงตามมาตรา ๑๑ แห่ง
พระราชบญัญติัมหาวทิยาลยัราชภฏั พ.ศ.๒๕๔๗ 

“คณะกรรมการประจ าส่วนราชการ” หมายถึง คณะกรรมการประจ าส่วนราชการหรือหน่วยงานท่ี
เรียกช่ืออยา่งอ่ืนท่ีมีฐานะเทียบเท่าคณะแต่ละส่วนราชการ ในมหาวทิยาลยัราชภฏัหมู่บา้นจอมบึง ท่ีจดัตั้ง
โดยกฎกระทรวงตามมาตรา ๑๑ แห่งพระราชบญัญติัมหาวทิยาลยัราชภฏั พ.ศ.๒๕๔๗ 

“อธิการบดี” หมายถึง อธิการบดีมหาวทิยาลยัราชภฏัหมู่บา้นจอมบึง 
“หวัหนา้ส่วนราชการ” หมายถึง ผูอ้านวยการ หวัหนา้ส่วนราชการ หรือหวัหนา้หน่วยงานท่ีเรียกช่ือ

อยา่งอ่ืนท่ีมีฐานะเทียบเท่าคณะของส่วนราชการในมหาวิทยาลยัราชภฏัหมู่บา้นจอมบึง 
“หวัหนา้งาน” หมายถึง หวัหนา้หน่วยงาน หรือท่ีเรียกช่ืออยา่งอ่ืนท่ีมีฐานะเทียบเท่างานในส่วน

ราชการของมหาวทิยาลยัราชภฏัหมู่บา้นจอมบึง 
“คณาจารยป์ระจ า” หมายถึง ขา้ราชการท่ีปฏิบติัหนา้ท่ีในต าแหน่งทางวชิาการของมหาวทิยาลยัราช

ภฏัหมู่บา้นจอมบึง 
/ “คณาจารยพ์ิเศษ”… ๒ 



“คณาจารยพ์ิเศษ” หมายถึง ผูป้ฏิบติัหนา้ท่ีในต าแหน่งทางวชิาการของมหาวทิยาลยัโดย
ไดรั้บเงินเดือนจากมหาวทิยาลยัมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่หกเดือน 
“ขา้ราชการ” หมายถึง ขา้ราชการท่ีปฏิบติัหนา้ท่ีในต าแหน่งอ่ืนของมหาวทิยาลยัท่ีมิใช่ต าแหน่งทาง

วชิาการ 
“เจา้หนา้ท่ีมหาวทิยาลยั” หมายถึง ผูท่ี้ปฏิบติัหนา้ท่ีในต าแหน่งอ่ืนของมหาวทิยาลยัท่ีมิใช่

ขา้ราชการหรือคณาจารยพ์ิเศษ โดยไดรั้บเงินเดือนจากมหาวทิยาลยัมาแลว้ ไม่นอ้ยกวา่หกเดือน 
 ข้อ ๔ คณะกรรมการประจ าส่วนราชการ ประกอบดว้ย 

(๑) หวัหนา้ส่วนราชการ เป็นประธาน 
(๒) ผูแ้ทนรองหวัหนา้ส่วนราชการ ซ่ึงคดัเลือกกนัเอง จ านวนหน่ึงคน เป็นรองประธาน 
(๓) ผูแ้ทนหวัหนา้งานหรือท่ีเรียกช่ืออยา่งอ่ืนท่ีมีฐานะเทียบเท่างาน ซ่ึงคดัเลือกกนัเอง จ านวนสอง

คน 
(๔) ผูแ้ทนจากคณาจารยป์ระจ า คณาจารยพ์ิเศษ ขา้ราชการและเจา้หนา้ท่ีมหาวทิยาลยัท่ีปฏิบติังาน

ประจ าในส่วนราชการ ซ่ึงคดัเลือกกนัเอง จ านวนสองคน 
(๕) ผูท้รงคุณวฒิุจากบุคคลภายนอกมหาวทิยาลยัจ านวนไม่นอ้ยกวา่หน่ึงในสามของคณะกรรมการ

ทั้งหมด โดยใหก้รรมการตามขอ้ ๔ (๑) (๒) (๓) และ (๔) เป็นผูเ้ลือก 
ใหห้วัหนา้ส านกังานผูอ้  านวยการของส่วนราชการนั้น ๆ เป็นเลขานุการ 

 ข้อ ๕ คณะกรรมการตามขอ้ ๔ มีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละสองปี และอาจไดรั้บแต่งตั้งใหม่อีกได ้
แต่จะด ารงต าแหน่งเกินสองวาระติดต่อกนัมิได ้เวน้แต่กรรมการตามขอ้ ๔ (๑) (๒) และ (๕) 

นอกจากการพน้จากต าแหน่งตามวาระในวรรคหน่ึงแลว้ คณะกรรมการประจ าส่วนราชการพน้จาก
ต าแหน่ง เม่ือ 

(๑) ตาย 
(๒) ลาออก 
(๓) ขาดคุณสมบติัของการเป็นประธานหรือกรรมการประจ าส่วนราชการ 
(๔) ถูกจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงท่ีสุดใหจ้ าคุก 
(๕) เป็นบุคคลลม้ละลาย 
(๖) เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ 
(๗) ถูกลงโทษทางวนิยัอยา่งร้ายแรง หรือถูกสั่งใหอ้อกเพราะเหตุมีมลทิน หรือมวัหมองในกรณีท่ี

ถูกสอบสวนทางวนิยัอยา่งร้ายแรง 
/(๘) สภามหาวทิยาลยั… ๓ 



(๘) สภามหาวทิยาลยัใหอ้อกเพราะมีความประพฤติเส่ือมเสีย หรือบกพร่องต่อหนา้ท่ี หรือหยอ่น
ความสามารถการพน้จากต าแหน่งตาม (๘) ตอ้งมีคะแนนเสียงลงมติไม่นอ้ยกวา่สองในสามของจ านวน
กรรมการสภามหาวทิยาลยัทั้งหมด 

ข้อ ๖ ในกรณีท่ีประธานและกรรมการพน้จากต าแหน่งก่อนวาระ ใหท้  าการเลือกตั้งแทนต าแหน่งท่ี
วา่ง โดยน าความในขอ้ ๔ มาใชบ้งัคบัโดยอนุโลม เวน้แต่วาระของประธานและกรรมการท่ีพน้จากต าแหน่ง
นั้นจะเหลืออยูน่อ้ยกวา่เกา้สิบวนั 

ใหผู้ไ้ดรั้บเลือกตั้งตามวรรคหน่ึง อยูใ่นต าแหน่งเท่ากบัวาระท่ีเหลืออยูข่องผูซ่ึ้งตนแทน 
ในกรณีท่ีประธานหรือกรรมการพน้จากต าแหน่งก่อนวาระ ใหค้ณะกรรมการประจ าส่วนราชการ 

ประกอบดว้ยกรรมการเท่าท่ีมีอยูป่ฏิบติัหนา้ท่ีต่อไปจนกวา่จะมีผูเ้ขา้มาด ารงต าแหน่งประธานหรือกรรมการ 
ข้อ ๗ คุณสมบติัของคณะกรรมการประจ าส่วนราชการตามขอ้ ๔ (๒) (๓) และ (๔) 
(๑) เป็นผูบ้ริหาร คณาจารยป์ระจ า คณาจารยพ์ิเศษ ขา้ราชการ และเจา้หนา้ท่ีมหาวทิยาลยั ท่ี

ปฏิบติังานในส่วนราชการนั้น ๆ 
(๒) มีประสบการณ์ทางดา้นการปฏิบติังานในสถาบนัอุดมศึกษามาแลว้ ไม่นอ้ยกวา่สามปี 
ข้อ ๘ คุณสมบติัของคณะกรรมการประจ าส่วนราชการจากผูท้รงคุณวฒิุจากบุคคลภายนอก 
(๑) มีคุณธรรมและจริยธรรมเป็นท่ียอมรับของสังคม 
(๒) มีความรู้ความเช่ียวชาญดา้นใดดา้นหน่ึงท่ีเป็นประโยชน์แก่ส่วนราชการ 
(๓) มีความสนใจและเห็นความส าคญัของการจดัการศึกษาในระดบัอุดมศึกษาหรือการศึกษาเพื่อ

การพฒันาทอ้งถ่ิน หรือเทคโนโลยสีารสนเทศ 
(๔) สามารถอุทิศเวลาใหแ้ก่กิจกรรมของส่วนราชการตามสมควรแก่ต าแหน่งหนา้ท่ี 
ข้อ ๙ ใหอ้ธิการบดีเสนอรายช่ือคณะกรรมการประจ าส่วนราชการตามขอ้ ๔ ต่อสภามหาวทิยาลยั 

พิจารณาแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการประจ าส่วนราชการ 
ข้อ ๑๐ ใหค้ณะกรรมการประจ าส่วนราชการ มีอ านาจหนา้ท่ี ดงัต่อไปน้ี 
(๑) ก าหนดแนวทางการด าเนินงานของส่วนราชการใหส้อดคลอ้งกบันโยบายของมหาวิทยาลยั 
(๒) พฒันา ติดตามและตรวจสอบระบบการประกนัคุณภาพการศึกษาของ 
ส่วนราชการตลอดจนควบคุมมาตรฐานการด าเนินงานของส่วนราชการ 
/(๓) ส่งเสริมและ…  



(๓) ส่งเสริมและสนบัสนุนการด าเนินงานตามภารกิจของมหาวทิยาลยั 
(๔) ออกระเบียบและขอ้บงัคบัท่ีเก่ียวกบัการบริหารและการด าเนินงานของส่วนราชการตามท่ี

มหาวทิยาลยัมอบหมาย หรือเพื่อเสนอต่อมหาวทิยาลยั 
(๕) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือบุคคลใดบุคคลหน่ึงเพื่อด าเนินการใด ๆ อนัอยูใ่นอ านาจหนา้ท่ี

ของคณะกรรมการประจ าส่วนราชการ 
(๖) ใหค้  าปรึกษาและเสนอความคิดเห็นท่ีเป็นประโยชน์แก่ส่วนราชการ 
(๗) ปฏิบติัหนา้ท่ีอ่ืน ๆ ตามท่ีไดรั้บมอบหมาย 

ข้อ ๑๑ การประชุมคณะกรรมการประจ าส่วนราชการ ใหน้ าขอ้บงัคบัมหาวทิยาลยัราชภฏัหมู่บา้นจอมบึง วา่
ดว้ยการประชุมสภามหาวทิยาลยั พ.ศ.๒๕๔๗ มาใชบ้งัคบัโดยอนุโลมตามความ จ าเป็นและเหมาะสม 

ข้อ ๑๒ ใหอ้ธิการบดีเป็นผูรั้กษาการตามขอ้บงัคบัน้ี และมีอ านาจออกประกาศ หรือค าสั่ง เพื่อประโยชน์ใน
การปฏิบติัตามขอ้บงัคบัน้ี 

ข้อ ๑๓ ใหส้ภามหาวทิยาลยัตีความและวนิิจฉยั ในกรณีท่ีมีปัญหาเก่ียวกบัการปฏิบติัตามขอ้บงัคบัน้ี 
 
 
 
ประกาศ ณ วนัท่ี ๒๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๔๘ 

 
 
 

(รองศาสตราจารย ์ดร.คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ) 
       นายกสภามหาวิทยาลยัราชภฏัหมูบ้่านจอมบงึ 


