
 
 
 
 
 

ขอบังคับมหาวิทยาลยัราชภัฏพระนครศรีอยธุยา 
วาดวย  คณะกรรมการประจําคณะ  พ.ศ.๒๕๔๗ 

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

  โดยที่เปนการสมควรตราขอบังคับวาดวย คณะกรรมการประจําคณะ 
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๔๑   วรรคสอง   แหงพระราชบัญญัติ

มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ สภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จึงตราขอบังคับ 
ไวดังตอไปนี้ 

ขอ ๑ ขอบังคับนี้เรียกวา  “ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  
วาดวย คณะกรรมการประจําคณะ  พ.ศ. ๒๕๔๗” 

ขอ ๒ ขอบังคับนี้ใหใชบังคับต้ังแตวันถัดจากวันประกาศเปนตนไป 
ขอ ๓ ในขอบังคับนี้ 

“คณบดี”  หมายถึง  คณบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
“รองคณบดี”  หมายถึง  รองคณบดีของคณะในมหาวิทยาลัยราชภัฏ

พระนครศรีอยุธยา 
“หัวหนาภาควิชา”  หมายถึง  หัวหนาภาควิชาในคณะของมหาวิทยาลัย

ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
“คณาจารยประจํา”  หมายถึง  ขาราชการในตําแหนงทางวิชาการตาม

มาตรา ๕๑ แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗  ที่ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย 
“อาจารยอัตราจาง”  หมายถึง  พนักงานในตําแหนงวิชาการที่จางโดย

เงินงบประมาณของมหาวิทยาลัย  ซึ่งปฏิบัติงานไมนอยกวาหนึ่งป  และผานการประเมิน 
การทดลองการปฏิบัติงาน 

ขอ ๔ คณะกรรมการประจําคณะ  ประกอบดวย 
(๑) คณบดี  เปนประธาน 
(๒) ผูแทนรองคณบดีซึ่งเลือกกันเอง  หนึ่งคน 
(๓) ผูแทนภาควิชา  หรือหนวยงานที่เทียบเทาซึ่งเลือกกันเองหนึ่งคน 
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(๔) ผูแทนคณาจารยประจําซึ่งมาจากการเลือกตั้ง  จํานวนสามคน  ทั้งนี้
ตองไมสังกัดในภาควิชาเดียวกัน 

(๕) ผูทรงคุณวุฒิซึ่งแตงตั้งจากบุคคลภายนอกมหาวิทยาลัย  จํานวนสามคน 
(๖) ใหหัวหนาสํานักงานคณบดีเปนเลขานุการ 

ขอ ๕ ผูดํารงตําแหนงกรรมการประจําคณะที่เปนคณาจารยตองมีคุณสมบัติ 
ดังตอไปนี้ 

(๑) เปนคณาจารยประจําคณะ  และกําลังปฏิบัติหนาที่ในคณะ 
(๒) ไดทําการสอนหรือมีประสบการณทางการบริหารในมหาวิทยาลัย

หรือสถาบันอุดมศึกษาอื่นที่สภามหาวิทยาลัยรับรองมาแลวเปนเวลาไมนอยกวาหนึ่งปนับถึงวัน
เลือกตั้ง 

(๓) ไมเปนผูดํารงตําแหนงผูบริหารในมหาวิทยาลัย 
(๔) ไมเปนผูอยูระหวางถูกตั้งกรรมการสอบสวนความผิดทางวินัยอยาง

รายแรงหรืออยูระหวางถูกลงโทษทางวินัย  ในวันสมัครรับเลือกตั้ง 
ขอ ๖ การเลือกตั้งคณะกรรมการประจําคณะจากคณาจารยประจํา  ใหดําเนินการ

ตามหลักเกณฑและวิธีการ  ดังตอไปนี้ 
(๑) ใหอธิ การบดีแต งตั้ งคณะกรรมการขึ้ นคณะหนึ่ ง   เ รียกว า  

“คณะกรรมการเลือกตั้งกรรมการประจําคณะจากคณาจารยประจํา”  จํานวนไมนอยกวาหาคน  
โดยมีคณบดีเปนประธานกรรมการ  เพื่อดําเนินการเลือกตั้งกรรมการตามขอบังคับนี้ 

(๒) ผูมีสิทธิรับการเลือกตั้งเปนกรรมการประจําคณะจากคณาจารย
ประจําตามขอ ๔ (๔)  ตองเปนผูที่มี คุณสมบัติตามขอ ๕  และสมัครเขารับการเลือกตั้ง 
ตอคณะกรรมการเลือกตั้ง 

(๓) การรับสมัครเลือกตั้ง  การตรวจสอบคุณสมบัติ  การอํานวยการ
เลือกตั้ง  และการตรวจนับคะแนน  ใหคณะกรรมการเลือกตั้งเปนผูกําหนด  และเสนอใหอธิการบดี
ประกาศผลการเลือกตั้ง 

(๔) ผูมีสิทธิออกเสียงเลือกตั้งตามขอบังคับนี้  ไดแก  คณาจารยประจํา
และอาจารยอัตราจางที่กําลังปฏิบัติหนาที่ ณ คณะ 

(๕) ใหผูมีสิทธิออกเสียงเลือกตั้งคนหนึ่ง  เลือกผูสมัครไดตามจํานวน 
ที่คณะกรรมการเลือกตั้งกําหนด  แลวแตกรณี 

(๖) การออกเสียงเลือกตั้งใหใชวิธีเลือกตั้งโดยตรงและลับ 
(๗) การนั บคะแนนให กระทํ า โดยเป ด เผยและทั นที เมื่ อ ส้ิ นสุ ด 

การลงคะแนน 
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(๘) การนับคะแนนเสียงถือเสียงขางมาก  ถาคะแนนเสียงเทากันใหใช
วิธีการจับฉลากเฉพาะผูที่ไดคะแนนเทากัน 

ขอ ๗ ผูดํารงตําแหนงกรรมการประจําคณะผูทรงคุณวุฒิตองเปนบุคคลภายนอก 
และมีคุณสมบัติดังนี้ 

(๑) มีคุณธรรมและจริยธรรมเปนที่ยอมรับในสังคม 
(๒) มีความเชี่ยวชาญดานการศึกษา มนุษยศาสตร  สังคมศาสตร  

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  การงบประมาณและการเงิน  การบริหารงานบุคคล  กฎหมาย   
การปกครองสวนทองถิ่น  การศาสนาและศิลปะและวัฒนธรรมและดานอื่น ๆ ตามที่คณะกําหนด 

(๓) มีความสนใจและเห็นความสําคัญของการจัดการศึกษาใน
ระดับอุดมศึกษาหรือการศึกษาเพื่อการพัฒนาทองถิ่นหรือเทคโนโลยีสารสนเทศ 

(๔) มีสถานภาพทางสังคม  ซึ่งเอื้ออํานวยประโยชนตอการดําเนินงาน
ของคณะ 

(๕) สามารถอุทิศเวลาใหแกกิจการของคณะตามสมควรแกตําแหนง
หนาที่ 

ขอ ๘ ใหคณะกรรมการเลือกตั้งกรรมการประจําคณะตามขอ ๖(๑)  มีหนาที่
ดําเนินการสรรหาผูที่มีคุณสมบัติตามขอ ๗  จํานวนสามคน  แลวจัดทําบัญชีรายชื่อเรียง
ตามลําดับตัวอักษร  พรอมประวัติขอมูลรายละเอียดที่ใชประกอบการพิจารณาเสนอตออธิการบดี
เพื่อแตงตั้ง 

การเสนอชื่อของบุคคลตามวรรคหนึ่ง  ตองเสนอพรอมความยินยอมของผูที่ไดรับ
การเสนอชื่อดวย 

ขอ ๙ ใหคณะกรรมการประจําคณะมีอํานาจหนาที่  ดังตอไปนี้ 
(๑) วางนโยบายและกําหนดแนวทางการดํา เนินงานของคณะ 

ใหสอดคลองกับนโยบายของสภามหาวิทยาลัย 
(๒) พัฒนา ติดตามและตรวจสอบระบบการประกันคุณภาพคณะ  

ตลอดจนควบคุมมาตรฐานการศึกษาของคณะ 
(๓) สงเสริมงานวิจัย  งานบริการวิชาการแกสังคม  เทคโนโลยีสารสนเทศ  

และทะนุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
(๔) พิจารณาหลักสูตรและรายละเอียดเกี่ ยวกับหลักสูตรคณะ   

เพื่อนําเสนอตอมหาวิทยาลัย 
(๕) วางระเบียบและขอบังคับที่เกี่ยวกับการบริหารและดําเนินการของ

คณะตามที่สภามหาวิทยาลัยมอบหมายหรือเพื่อเสนอตอสภามหาวิทยาลัย 



 ๔ 
 

(๖) แตงตั้งคณะอนุกรรมการหรือบุคคลใดบุคคลหนึ่งเพื่อดําเนินการใด ๆ 
อันอยูในอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการประจําคณะ 

(๗) ใหคําปรึกษาและเสนอความเห็นแกคณบดี 
(๘) ปฏิบัติหนาที่ อ่ืนเกี่ยวกับกิจการของคณะหรือตามที่อธิการบดี

มอบหมาย 
ขอ ๑๐ ใหคณะกรรมการประจําคณะมีวาระดํารงตําแหนงคราวละสองปนับแต

วันที่มหาวิทยาลัยประกาศผลการเลือกตั้ง  และอาจไดรับเลือกตั้งหรือไดรับแตงตั้งอีกได 
นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระในวรรคหนึ่งแลว  ประธานและกรรมการ

พนจากตําแหนงเมื่อ 
(๑) ตาย 
(๒) ลาออก 
(๓) พนจากการเปนคณาจารยประจําหรือขาราชการในสังกัดคณะ 
(๔) ถูกจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก 
(๕) คณะกรรมการประจําคณะใหออกเพราะมีความประพฤติเสื่อมเสีย  

บกพรองตอหนาที่หรือหยอนความสามารถ 
(๖) เปนบุคคลลมละลาย 

ขอ ๑๑ ในกรณีที่กรรมการประจําคณะพนจากตําแหนงกอนครบวาระให
ดําเนินการเลือกตั้งหรือสรรหาเพื่อแตงตั้งกรรมการประจําคณะแทนตําแหนงที่วาง  ทั้งนี้ใหนํา
ความในขอ ๖  ขอ ๗  และขอ ๘  มาใชบังคับโดยอนุโลม  เวนแตวาระของกรรมการประจําคณะ 
ที่พนจากตําแหนงนั้นจะเหลืออยูนอยกวาเกาสิบวัน 

ใหผูที่ไดรับคัดเลือกตามวรรคหนึ่ง  อยูในตําแหนงเทากับวาระที่เหลืออยูของ 
ผูซึ่งตนแทน 

ขอ ๑๒ การประชุมคณะกรรมการประจําคณะ  ใหนําขอบังคับมหาวิทยาลัย 
ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  วาดวย  การประชุมสภามหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๗  มาใชบังคับ 
โดยอนุโลมตามความจําเปนและเหมาะสม 

ขอ ๑๓ ใหอธิการบดีเปนผูรักษาการตามขอบังคับนี้  และมีอํานาจออกระเบียบ  
ประกาศหรือคําสั่ง  เพื่อประโยชนในการปฏิบัติตามขอบังคับนี้ 

ในกรณีที่มีปญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามขอบังคับนี้ ใหอธิการบดีมีอํานาจ
ตีความและวินิจฉัย 
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ประกาศ ณ วันที่ ๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๔๗ 
 

อารีย  วงศอารยะ 
(นายอารีย  วงศอารยะ) 

นายกสภามหาวทิยาลยัราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
 
 
 


