
 
 
 
 
 

ขอบังคับมหาวิทยาลยัราชภัฏพระนครศรีอยธุยา 
วาดวย  คณะกรรมการ ประจําสถาบนั สํานัก ศูนยหรือสวนราชการหรือหนวยงาน              

ที่เรียกชื่ออยางอ่ืนที่มฐีานะเทียบเทาคณะ  
พ.ศ.๒๕๔๗ 

--------------------------------------------------------- 
 

  โดยที่เปนการสมควรตราขอบังคับ วาดวย คณะกรรมการประจําสถาบัน สํานัก 
ศูนย หรือสวนราชการหรือหนวยงาน ที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทาคณะ   

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๔๑  แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
พ.ศ.๒๕๔๗ สภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จึงตราขอบังคับไวดังตอไปนี้  

ขอ ๑ ขอบังคับนี้เรียกวา  “ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  
วาดวย  คณะกรรมการประจําสถาบัน สํานัก ศูนย  หรือสวนราชการหรือหนวยงาน ที่เรียกชื่ออยาง
อ่ืนที่มีฐานะเทียบเทาคณะ พ.ศ.๒๕๔๗” 

ขอ ๒ ขอบังคับนี้ใหใชบังคับต้ังแตวันถัดจากวันประกาศเปนตนไป 
ขอ ๓ ในขอบังคับนี้ 
 “สถาบัน”  หมายถึง  สถาบัน สํานัก ศูนย หรือสวนราชการหรอืหนวยงาน

ที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทาคณะ ยกเวนสํานักงานอธิการบดี 
 “คณะกรรมการ”  หมายถึง  คณะกรรมการประจําสถาบัน 
 “ผูอํานวยการ”   หมายถึง  ผูอํานวยการสถาบัน 
 “รองผูอํานวยการ”  หมายถึง  รองผูอํานวยการสถาบัน 
 “คณาจารยประจํา”  หมายถึง  ขาราชการในตําแหนงวิชาการตามมาตรา 

๕๑ แหง พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.๒๕๔๗ ที่ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย 
ขอ ๔  คณะกรรมการ ประกอบดวย 

(๑) ผูอํานวยการ เปนประธาน 
(๒) ผูแทนรองผูอํานวยการซึ่งเลือกกันเองจํานวนหนึ่งคน 



 ๒ 
 

(๓) ผูแทนหัวหนาสวนราชการหรือหนวยงานที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะ
เทียบเทากอง ซึ่งเลือกกันเองจํานวนหนึ่งคน 

(๔) ผูแทนคณาจารยประจํา ซึ่งเลือกจากคณาจารยประจํามหาวิทยาลัย 
จํานวนสามคน 

(๕) ผูทรงคุณวุฒิซึ่งแตงตั้งจากบุคคลภายนอกมหาวิทยาลัย จํานวน    
สามคนใหหัวหนาสํานักงานผูอํานวยการ เปนเลขานุการ  

ขอ ๕ ผูดํารงตําแหนงกรรมการประจําสถาบัน ที่เปนคณาจารยประจําตองมี
คุณสมบัติดังตอไปนี้ 

(๑) เปนคณาจารยประจําคณะ และกําลังปฏิบัติหนาที่ในคณะ 
(๒) ไดทําการสอนหรือมีประสบการณทางการบริหารในมหาวิทยาลัย

หรือสถาบันอุดมศึกษาอื่นที่สภามหาวิทยาลัยรับรองมาแลวเปนเวลาไมนอยกวาหนึ่งปนับถึง            
วันเลือกตั้ง 

(๓) ไมเปนผูดํารงตําแหนงผูบริหารในมหาวิทยาลัย 
(๔) ไมเปนผูอยูระหวางถูกตั้งกรรมการสอบสวนความผิดทางวินัยอยาง

รายแรงหรืออยูระหวางถูกลงโทษทางวินัย ในวันสมัครรับเลือกตั้ง 
ขอ ๖ การเลือกตั้งคณะกรรมการประจําสถาบัน จากคณาจารยประจําให

ดําเนินการตามหลักเกณฑและวิธีการ ดังตอไปนี้ 
(๑) ให อธิ การบดี แต งตั้ งคณะกรรมการขึ้ นคณะหนึ่ ง  เ รี ยกว า 

“คณะกรรมการเลือกตั้งกรรมการประจําสถาบันจากคณาจารยประจํา” จํานวนไมนอยกวาหาคน 
โดยมีผูอํานวยการเปนประธานกรรมการ เพื่อดําเนินการเลือกตั้งกรรมการตามขอบังคับนี้ 

(๒) ผูมีสิทธิรับการเลือกตั้งเปนกรรมการประจําสถาบันจากคณาจารย
ประจําตองเปนผูที่มีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามขอ ๕ และมาจากการสมัครเขารับ
การเลือกตั้งตอคณะกรรมการเลือกตั้ง 

(๓) การรับสมัครเลือกตั้ง การตรวจสอบคุณสมบัติ การอํานวยการ
เลือกตั้ง และการตรวจนับคะแนน ใหคณะกรรมการเลือกตั้งเปนผูกําหนด และเสนอใหอธิการบดี
ประกาศผลการเลือกตั้ง 

(๔) ผูมีสิทธิออกเสียงเลือกตั้งตามขอบังคับนี้ ไดแก คณาจารยประจํา ที่
กําลังปฏิบัติหนาที่ ณ มหาวิทยาลัย 

(๕) ใหผูมีสิทธิออกเสียงเลือกตั้งคนหนึ่ง เลือกผูสมัครไดตามจํานวนที่
คณะกรรมการเลือกตั้งกําหนด แลวแตกรณี 

(๖) การออกเสียงเลือกตั้งใหใชวิธีเลือกตั้งโดยตรงและลับ 
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(๗) การนับคะแนนใหกระทําโดยเปดเผยและทันทีเมื่อส้ินสุดการ
ลงคะแนน 

(๘) การนับคะแนนเสียงถือเสียงขางมาก ถาคะแนนเสียงเทากันใหใช
วิธีการจับฉลากเฉพาะผูที่ไดคะแนนเทากนั 

ขอ ๗ ผู ดํารงตําแหนงกรรมการประจําสถาบัน  ผูทรงคุณวุฒิตองเปน
บุคคลภายนอกและมีคุณสมบัติดังนี้ 

(๑) มีคุณธรรมและจริยธรรมเปนที่ยอมรับในสังคม 
(๒) มีความเชี่ยวชาญดานการศึกษา มนุษยศาสตร สังคมศาสตร 

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี การงบประมาณและการเงิน การบริหารงานบุคคล กฎหมาย การ
ปกครองสวนทองถิ่น การศาสนาและศิลปะและวัฒนธรรมและดานอื่น ๆ ตามที่สถาบันกําหนด 

(๓) มีความสนใจและเห็นความสําคัญของการจัดการศึกษาใน
ระดับอุดมศึกษาหรือการศึกษาเพื่อการพัฒนาทองถิ่นหรือเทคโนโลยีสารสนเทศ 

(๔) มีสถานภาพทางสังคม ซึ่งเอื้ออํานวยประโยชนตอการดําเนินงาน
ของสถาบัน 

(๕) สามารถอุทิศ เวลาใหแกกิจการของสถาบันตามสมควรแก                        
ตําแหนงหนาที่ 

ขอ ๘ ใหคณะกรรมการเลือกตั้งกรรมการประจําคณะตามขอ ๖(๑) มีหนาที่
ดําเนินการสรรหาผูที่มีคุณสมบัติตามขอ ๗ จํานวนสามคน แลวจัดทําบัญชีรายชื่อเรียงตามลําดับ
ตัวอักษร พรอมประวัติขอมูลรายละเอียดที่ใชประกอบการพิจารณาเสนออธิการบดีเพื่อแตงตั้ง 

การเสนอชื่อของบุคคลตามวรรคหนึ่ง ตองเสนอพรอมความยินยอมของผูที่ไดรับ
การเสนอชื่อดวย 

ขอ ๙ ใหคณะกรรมการประจําสถาบัน มีอํานาจหนาที่ ดังตอไปนี้ 
(๑) วางนโยบายและกําหนดแนวทางการดําเนินงานของสถาบัน ให

สอดคลองกับนโยบายของสภามหาวิทยาลัย 
(๒) พัฒนา ติดตาม และตรวจสอบระบบการประกันคุณภาพสถาบัน 
(๓) วางระเบียบและขอบังคับที่ เกี่ยวกับการบริหารงานและการ

ดําเนินการของมหาวิทยาลัยตามที่สภามหาวิทยาลัยมอบหมายหรือเพื่อเสนอตอสภามหาวิทยาลัย 
(๔) แตงตั้งคณะอนุกรรมการหรือบุคคลใดบุคคลหนึ่งเพื่อดําเนินการใด ๆ 

อันอยูในอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการประจําสถาบัน 
(๕) ใหคําปรึกษาและเสนอความเห็นแกผูอํานวยการ 
(๖) ปฏิบัติหนาที่อ่ืนเกี่ยวกับกิจการของสถาบันหรือตามที่อธิการบดีมอบหมาย 
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ขอ ๑๐ ใหคณะกรรมการประจําสถาบัน สํานัก ศูนย หรือสวนราชการหรือ
หนวยงานที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทาคณะ มีวาระดํารงตําแหนงคราวละสองปนับแต
วันที่มหาวิทยาลัยประกาศผลการเลือกตั้ง และอาจไดรับเลือกตั้งหรือไดรับแตงตั้งอีกได 

นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระในวรรคหนึ่งแลว ประธานและกรรมการ
พนจากตําแหนงเมื่อ 

(๑) ตาย 
(๒) ลาออก 
(๓) พนจากการเปนคณาจารยประจํ าหรือข าราชการในสั งกัด

มหาวิทยาลัย 
(๔) ถูกจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก 
(๕) คณะกรรมการประจําคณะใหออกเพราะมีความประพฤติเสื่อมเสีย 

บกพรองตอหนาที่หรือหยอนความสามารถ 
(๖) เปนบุคคลลมละลาย 

ขอ ๑๑ ในกรณีที่กรรมการประจําสถาบัน พนจากตําแหนงกอนครบวาระให
ดําเนินการเลือกตั้งหรือสรรหา เพื่อแตงตั้งกรรมการประจําสถาบันแทนตําแหนงที่วาง ทั้งนี้ใหนํา
ความในขอ ๕ ขอ ๖ ขอ ๗ และขอ ๘ มาใชบังคับโดยอนุโลม เวนแตวาระของกรรมการประจํา
สถาบัน ที่พนจากตําแหนงนั้นจะเหลืออยูนอยกวาเกาสิบวัน 

ใหผูที่ไดรับเลือกตั้งหรือการสรรหาตามวรรคหนึ่ง อยูในตําแหนงเทากับวาระ            
ที่เหลืออยูของผูซึ่งตนแทน 

ขอ ๑๒ การประชุมคณะกรรมการประจําสถาบัน ใหนําขอบังคับมหาวิทยาลัย
ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา วาดวย การประชุมสภามหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๗ มาบังคับใชโดย
อนุโลมตามความจําเปนและเหมาะสม 

ขอ ๑๓ ใหอธิการบดีเปนผูรักษาการตามขอบังคับนี้ และมีอํานาจออกระเบียบ 
ประกาศ หรือคําสั่ง เพื่อประโยชนในการฏิบัติตามขอบังคับนี้   

ในกรณีที่มีปญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามขอบังคับนี้ ใหอธิการบดีมีอํานาจ
ตีความและวินิจฉัย 

   
         ประกาศ ณ วันที่ ๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๔๗ 
 
                         อารีย  วงศอารยะ 
                     (นายอารีย  วงศอารยะ)            
นายกสภามหาวทิยาลยัราชภัฏพระนครศรีอยุธยา   


