
 
 
 
 
 

ขอบังคับมหาวิทยาลยัราชภัฏพระนครศรีอยธุยา 
วาดวย คุณสมบัติ และวธิกีารสรรหาอธิการบดี พ.ศ.๒๕๔๗ 

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

  โดยที่เปนการสมควรตราขอบังคับวาดวยคุณสมบัติและวิธีการสรรหาอธิการบดี 
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๒๘  วรรคสอง  และมาตรา  ๒๙  แหง

พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ สภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  
จึงตราขอบังคับไวดังตอไปนี้ 

ขอ ๑ ขอบังคับนี้เรียกวา  “ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  
วาดวยคุณสมบัติและวิธีการสรรหาอธิการบดี พ.ศ. ๒๕๔๗” 

ขอ ๒ ขอบังคับนี้ใหใชบังคับต้ังแตวันถัดจากวันประกาศเปนตนไป 
ขอ ๓ ในขอบังคับนี้ 
 “มหาวิทยาลัย” หมายถึง  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
 “สภามหาวิทยาลัย” หมายถึง  สภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

“คณาจารยประจํา”  หมายถึง  ขาราชการในตําแหนงวิชาการตาม 
มาตรา ๕๑ แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗  ที่ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย
ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

“อาจารยอัตราจาง”  หมายถึง  พนักงานในตําแหนงวิชาการที่จาง 
โดยเงินงบประมาณของมหาวิทยาลัย ซึ่งปฏิบัติงานไมนอยกวาหนึ่งป และผานการประเมินการ
ทดลองการปฏิบัติงาน 

 “ขาราชการพลเรือน”  หมายถึง  ขาราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัย   
ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

 “ลูกจางประจํา”  หมายถึง  ลูกจางประจําในมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา 

 “คณะกรรมการเลือกตั้ง”  หมายถึง คณะกรรมการดําเนินการใหไดมาซึ่ง
คณะกรรมการสรรหา 



 ๒ 
 

 “คณะกรรมการสรรหา”  หมายถึง  คณะกรรมการสรรหาอธิการบดี 
 “อธิการบดี”  หมายถึง อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
 “นักศึกษา”  หมายถึง นักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

“บุคลากรในทองถิ่น”  หมายถึง  บุคลากรในทองถิ่นที่มีสวนเกี่ยวของกับ
กิจการของมหาวิทยาลัย 

ขอ ๔  ผูดํารงตําแหนงอธิการบดี  ตองมีคุณสมบัติตามมาตรา ๒๙  แหง
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗  และมีคุณสมบัติเพิ่มเติม ดังนี้ 

(๑) มีคุณธรรม และจริยธรรมเปนที่ยอมรับในสังคม 
(๒) มีความคิดริเร่ิมสรางสรรค และสนับสนุนการพัฒนาวิชาการและ

วิชาชีพในทุกสาขา 
(๓) เปนที่ยอมรับนับถือของบุคลากรของมหาวิทยาลัยและบุคคล 

ในทองถิ่นที่มีสวนเกี่ยวของกับกิจการมหาวิทยาลัย 
(๔) มีความสนใจ และเห็นความสําคัญของการศึกษาในระดับอุดมศึกษา  

การศึกษาเพื่อพัฒนาทองถิ่น  และเทคโนโลยีสารสนเทศ 
(๕) สามารถอุทิศเวลาใหแกกิจการของมหาวิทยาลัย 
(๖) มีความรูความสามารถหรือประสบการณดานบริหาร 
(๗) มีวิสัยทัศนดานการจัดการศึกษาในระดับอุดมศึกษา 

ขอ ๕ ผูดํารงตําแหนงอธิการบดี นอกจากมีคุณสมบัติตามขอ ๔ แลว ตองไม
เปนบุคคลที่มีลักษณะตองหามดังตอไปนี้ 

(๑) เปนโรคตามกฎ ก.พ.ฉบับที่ ๓  (พ.ศ.๒๕๓๕)  ออกตามความใน
พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕ วาดวยโรค 

(๒) อยูในระหวางถูกพักราชการ ถูกสอบสวน หรือสอบหาขอเท็จจริงทาง
วินัย รายงานการลงโทษทางวินัย หรือพิจารณาอุทธรณคําสั่งลงโทษทางวินัย หรือเปนผูตองหาใน
คดีอาญา ซึ่งมิใชความผิดลหุโทษ หรือความผิดที่ไดกระทําโดยประมาท 

(๓) เปนบุคคลลมละลาย ซึ่งศาลยังไมส่ังใหพนคดี 
(๔) ตองคําพิพากษาใหจําคุกและถูกคุมขังอยูโดยหมายของศาล 
(๕) เคยตองคําพิพากษาใหจําคุกตั้งแตสองปข้ึนไปโดยไดพนโทษมา 

ยังไมถึงหาปในวันดํารงตําแหนงอธิการบดี เวนแตในความผิดอันไดกระทําโดยประมาท 
(๖) เคยถูกไลออก ปลดออก หรือใหออกจากราชการ หนวยงานของรัฐ 

หรือรัฐวิสาหกิจเพราะทุจริตตอหนาที่ หรือถือวากระทําการทุจริต และประพฤติมิชอบในวงราชการ 



 ๓ 
 

(๗) เคยตองคําพิพากษาหรือคําสั่งของศาลใหทรัพยสินตกเปนของ
แผนดิน เพราะร่ํารวยผิดปกติหรือมีทรัพยสินเพิ่มข้ึนผิดปกติ 

(๘) เปนสมาชิกสภาทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่น 
(๙) รับเงินหรือประโยชนใด ๆ จากหนวยราชการหนวยงานของรัฐ 

หรือรัฐวิสาหกิจเปนพิเศษ นอกเหนือไปจากที่สวนราชการ หนวยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ 
ปฏิบัติกับบุคคลอื่น ๆ ในธุรกิจการงานตามปกติ 

ขอ ๖ ใหสภามหาวิทยาลัยแต งตั้ งคณะกรรมการคณะหนึ่ ง  เ รียกว า 
“คณะกรรมการเลือกตั้ง”  จํานวนสามคน และใหผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดีเปนเลขานุการ 
เพื่อดําเนินการใหไดมาซึ่ง คณะกรรมการสรรหา ตามขอ ๗ 

ขอ ๗ ใหคณะกรรมการเลือกตั้ งดําเนินการตามขอ  ๘  เพื่อให ไดมาซึ่ ง
คณะกรรมการคณะหนึ่งเรียกวา “คณะกรรมการสรรหาอธิการบดี” จํานวนสิบเอ็ดคน ประกอบดวย 

(๑) ผูแทนคณาจารยประจําจากคณะตาง  ๆ  ที่ ไม เปนกรรมการ 
สภามหาวิทยาลัยจํานวนหกคน โดยคณาจารยประจําที่ปฏิบัติหนาที่ในหนวยงานอื่นใหสังกัดคณะ 

(๒) ผูแทนขาราชการพลเรือนที่ไมเปนกรรมการสภามหาวิทยาลัย 
จํานวนหนึ่งคน โดยขาราชการพลเรือนที่ปฏิบัติหนาที่ในหนวยงานอื่นใหสังกัดสํานักงานอธิการบดี 

(๓) บุคลากรในทองถิ่นที่มีสวนเกี่ยวของกับกิจการมหาวิทยาลัย ทีไ่มเปน
กรรมการสภามหาวิทยาลัย จํานวนสี่คน 

การไดมาของคณะกรรมการสรรหาตามขอ ๗(๓) นั้น ใหคณะกรรมการ 
เลือกตั้งคัดสรรบุคคล จํานวนแปดคน แลวใหเสนอชื่อตอคณะกรรมการสรรหาตามขอ ๗(๑) และ
ขอ ๗(๒) เลือกใหเหลือจํานวนสี่คน 

ใหผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดีเปนเลขานุการ และใหคณะกรรมการ
สรรหา ตามขอ ๗(๑) ขอ ๗(๒) และขอ ๗(๓) เลือกกรรมการสรรหาคนหนึ่ง ทําหนาที่เปนประธาน
คณะกรรมการสรรหา 

ขอ ๘ ใหคณะกรรมการเลือกตั้ง จัดใหมีการประชุมคณาจารยประจําในแตละ
คณะ และขาราชการพลเรือน เพื่อใหไดมาซึ่งผูแทนตามขอ ๗(๑) และ ขอ ๗(๒) 

 การคํานวณหาจํานวนผูแทนจากคณาจารยประจําในคณะตาง ๆ และ
ขาราชการพลเรือนใหนําคณาจารยประจําในคณะตาง ๆ รวมกับขาราชการพลเรือน ซึ่งมีสิทธิ์
ลงคะแนนเลือกตั้ง แลวหารดวยเจ็ดผลลัพธที่ไดใชเปนสัดสวนในการคํานวณที่มาของกรรมการ
จํานวนหนึ่งคน 



 ๔ 
 

 ในกรณีที่มีการคํานวณแลวยังไดคณะกรรมการไมครบจํานวนเจ็ดคน ให
พิจารณาเปรียบเทียบจากผลลัพธที่ไดจากการคํานวณในแตละหนวยงาน หนวยงานใดมีเศษที่มี
คามากที่สุดจะไดกรรมการสรรหาเพิ่มอีกจํานวนหนึ่งคน 

 ในทุกกรณีถาผลลัพธจากการคํานวณจากขอ ๗(๑) หรือ ขอ ๗(๒) ไมถึง
หนึ่งคน ใหมีกรรมการจากหนวยงานนั้นไดจํานวนหนึ่งคน 

 การคัดเลือกคณะกรรมการสรรหาตามขอ ๗(๑) ขอ ๗(๒) และ ขอ ๗(๓)  
ใหดําเนินการภายในระยะเวลาอันสมควรกอนที่อธิการบดีมหาวิทยาลัยจะครบวาระ  หรือ 
หลังจากอธิการบดีมหาวิทยาลัยพนจากตําแหนงภายในหกสิบวัน แลวแตกรณี 

ขอ ๙ อํานาจหนาที่ของคณะกรรมการสรรหา มีดังนี้ 
(๑) ดําเนินการสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัย จากผูมีคุณสมบัติโดย 

การสมัคร และ/หรือไดรับการเสนอชื่อจากกลุมคณาจารยประจําและอาจารยอัตราจางในแตละ
คณะ  กลุมขาราชการพลเรือนและลูกจางประจํา และกลุมนักศึกษา ไดไมเกินกลุมละสามรายชื่อ 
ซึ่งสามารถเสนอไดทั้งบุคคลภายในและภายนอก ตามแบบฟอรมที่คณะกรรมการสรรหากําหนด
พรอมประวัติ และคํายินยอมของผูไดรับการเสนอชื่อ 

(๒) รวบรวมรายชื่อที่ไดตามขอ ๙(๑) แลวนํามาพิจารณากลั่นกรอง 
ใหเหลือจํานวนไมนอยกวาสี่คนไมเกินหกคน 

(๓) กําหนดใหผูเขารับการสรรหาตามขอ ๙(๒) ตองจัดทําเอกสาร 
แนวปฏิบัติที่สอดคลองกับรายงานประเมินสถานภาพและกําหนดแนวทางการพัฒนา ชวง ๔ ป
ขางหนาของสภามหาวิทยาลัยเสนอตอคณะกรรมการสรรหาและเผยแพรใหทราบทั่วกัน 

(๔) จัดใหมีเวทีแสดงนโยบาย และวิสัยทัศน  ที่สอดคลองกับรายงาน
ตามขอ ๙(๓) ตอประชาคม 

(๕) สัมภาษณและพิจารณากลั่นกรอง เสนอชื่อจํานวนสามคนตอ 
สภามหาวิทยาลัย โดยจัดทําเปนบัญชีรายชื่อ เรียงลําดับอักษรพรอมประวัติ ขอมูล และ
รายละเอียดเพื่อใชประกอบการพิจารณา 

(๖) ในกรณีที่ผูไดรับการเสนอชื่อมีจํานวนไมเกินสามคน ใหคณะกรรมการ
สรรหานําเสนอสภามหาวิทยาลัย โดยไมตองดําเนินการตามขอ ๙(๒) 

ใหคณะกรรมการเลือกตั้งตามขอ ๖  และคณะกรรมการสรรหาตามขอ ๗ พนจาก 
ตําแหนง  เมื่อไดเสนอรายชื่อบุคคลตามขอ ๙ 

ขอ ๑๐ ใหสภามหาวิทยาลัยพิจารณาคัดเลือกบุคคลตามบัญชีรายชื่อใน 
ขอ ๙(๕) หรือขอ ๙(๖) คนหนึ่งเปนอธิการบดีโดยเร็ว และใหดําเนินการกราบบังคมทูลเพื่อทรง 
พระกรุณาโปรดเกลาฯ แตงตั้ง 



 ๕ 
 

ขอ ๑๑ ในกรณีที่อธิการบดีพนจากตําแหนงกอนครบวาระใหดําเนินการสรรหา
อธิการบดีแทน  ทั้งนี้ใหนําความในขอ ๖ ขอ ๗ ขอ ๘ และขอ ๙ มาใชบังคับโดยอนุโลม เวนแต
วาระของอธิการบดีที่พนจากตําแหนงนั้นเหลืออยูไมเกินหนึ่งรอยแปดสิบวัน 

ใหผูไดรับการสรรหาและทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ แตงตั้งตามวรรคหนึ่ง อยูใน
ตําแหนงเทากับวาระที่เหลืออยูของผูซึ่งตนแทน 

ขอ ๑๒ ใหนายกสภามหาวิทยาลัยเปนผูรักษาการตามขอบังคับนี้ และมีอํานาจ
ออกระเบียบ ประกาศหรือคําสั่ง เพื่อประโยชนในการปฏิบัติตามขอบังคับนี้ 

ในกรณีที่มีปญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามขอบังคับนี้ ใหนายกสภามหาวิทยาลัย 
มีอํานาจตีความและวินิจฉัย 

 
ประกาศ ณ วันที่ ๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๔๗ 
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                     (นายอารีย  วงศอารยะ) 
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