
 
 
 
 
 

ขอบังคับมหาวิทยาลยัราชภัฏพระนครศรีอยธุยา 
วาดวย คณะกรรมการประจําสถาบัน  สํานกั  ศูนย  หรือสวนราชการ หรือหนวยงานที่

เรียกชื่ออยางอ่ืนที่มีฐานะเทียบเทาคณะ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๔๙ 
--------------------------------------------------------- 

 
  ตามที่ ไดมีประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  เ ร่ือง   การแบงสวนราชการใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา พ.ศ. ๒๕๔๙  จึงทําใหโครงสรางหนวยงานภายในสถาบัน
แตกต าง ไปจากเดิมจึ ง เปนการสมควรแก ไข เพิ่ ม เติมข อ บังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา วาดวย คณะกรรมการประจําสถาบัน สํานัก  ศูนย  หรือสวนราชการ  หรือ
หนวยงานที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทาคณะ พ.ศ. ๒๕๔๗ 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๔๑ แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
พ.ศ. ๒๕๔๗ สภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จึงตราขอบังคับไวดังตอไปนี้ 

ขอ ๑ ขอบังคับนี้เรียกวา  ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  
วาดวย “คณะกรรมการประจําสถาบัน สํานัก  ศูนย  หรือสวนราชการ  หรือหนวยงานที่เรียกชื่อ
อยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทาคณะ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๙” 

ขอ ๒ ขอบังคับนี้ใหใชบังคับต้ังแตวันถัดจากวันประกาศเปนตนไป 
ขอ ๓ ให ยก เลิ กความในข อ  ๓   แห งข อ บั งคับมหาวิทยาลั ย ราชภัฏ

พระนครศรีอยุธยา วาดวย คณะกรรมการประจําสถาบัน สํานัก  ศูนย หรือสวนราชการ  หรือ
หนวยงานที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทาคณะ  พ.ศ. ๒๕๔๗ และใหใชความตอไปนี้แทน 

 ขอ ๓ ในขอบังคับนี้ 
  “สถาบัน”  หมายถึง  สถาบัน  สํานัก  ศูนย  หรือสวนราชการ  

หรือหนวยงานที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทาคณะ  ยกเวนสํานักงานอธิการบดี 
  “คณะกรรมการ”  หมายถึง  คณะกรรมการประจําสถาบัน  

สํานัก  ศูนย หรือสวนราชการ  หรือหนวยงานที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทาคณะ 
 
 



 ๒ 
 

  “ผูอํานวยการ”  หมายถึง  ผูอํานวยการสถาบัน  สํานัก  ศูนย  
หรือสวนราชการ  หรือหนวยงานที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทาคณะ 

  “รองผูอํานวยการ”  หมายถึง  รองผูอํานวยการสถาบัน  สํานัก  
ศูนย  หรือสวนราชการ  หรือหนวยงานที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทาคณะ 

  “คณาจารยประจํา”  หมายถึง  ผูที่ปฏิบัติหนาที่สอนและวิจัย  
หรือทําหนาที่วิจัยโดยเฉพาะที่สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  แตไมรวมถึงบุคลากร
สายสนับสนุนและอาจารยพิเศษ 

ขอ ๔ ให ยก เลิ กความในข อ  ๔   แห งข อ บั งคับมหาวิทยาลั ย ราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา วาดวย คณะกรรมการประจําสถาบัน สํานัก  ศูนย หรือสวนราชการ  หรือ
หนวยงานที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทาคณะ  พ.ศ. ๒๕๔๗ และใหใชความตอไปนี้แทน 

 ขอ ๔ คณะกรรมการประกอบดวย 
(๑) อธิการบดี หรือรองอธิการบดีที่อธิการบดีมอบหมาย   

เปนประธาน 
(๒) ผูอํานวยการ  เปนรองประธาน 
(๓) คณบดี  หรือรองคณบดีที่คณบดีมอบหมาย  
(๔) รองผูอํานวยการซึ่งคัดเลือกกันเอง จํานวนสองคน 
(๕) คณาจารยประจําซึ่งคัดเลือกดวยวิธีหยั่งเสียง   โดย

มหาวิทยาลัยจํานวนสี่คน 
(๖) ผูทรงคุณวุฒิซึ่งแตงตั้งจากบุคคลภายนอกมหาวิทยาลัย

จํานวนไมนอยกวาหนึ่งในสาม 
หัวหนาสํานักงานผูอํานวยการ เปนเลขานุการ 

  ขอ ๕ ใหยกเลิกความในขอ ๕(๒) และ(๔) แหงขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา วาดวย คณะกรรมการประจําสถาบัน สํานัก  ศูนย หรือสวนราชการ  หรือ
หนวยงานที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทาคณะ  พ.ศ. ๒๕๔๗ และใหใชความตอไปนี้แทน 
   ขอ  ๕  (๒)  ไดทําการสอนหรือมีประสบการณทางการบริหารใน
มหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาอื่นที่สภามหาวิทยาลัยรับรองมาแลวไมนอยกวาหนึ่งป 
นับถึงวันคัดเลือก 
 
 
 
 



 ๓ 
 
   ขอ ๕ (๔)  ไมเปนผูอยูระหวางถูกตั้งกรรมการสอบสวนความผิดทางวินัย
อยางรายแรง  หรืออยูระหวางถูกลงโทษทางวินัยในวันคัดเลือก 
  ข อ  ๖   ให ยก เลิ กความในข อ  ๖  แห ง ข อ บั งคั บมหาวิ ทยาลั ย ราชภั ฏ
พระนครศรีอยุธยา วาดวย คณะกรรมการประจําสถาบัน สํานัก  ศูนย หรือสวนราชการ  หรือ
หนวยงานที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทาคณะ  พ.ศ. ๒๕๔๗  
  ขอ ๗ ให ยก เลิ กความในข อ  ๘  แห ง ข อ บั งคั บมหาวิ ทยาลั ย ราชภั ฏ
พระนครศรีอยุธยา วาดวย คณะกรรมการประจําสถาบัน สํานัก  ศูนย หรือสวนราชการ  หรือ
หนวยงานที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทาคณะ  พ.ศ. ๒๕๔๗ และใหใชความตอไปนี้แทน 
   ขอ ๘ ใหอธิการบดีแตงตั้ งคณะกรรมการขึ้นคณะหนึ่ง  เ รียกวา 
“คณะกรรมการสรรหากรรมการผูทรงคุณวุฒิประจําสถาบัน”  จํานวนหาคน  โดยมีผูอํานวยการ
เปนประธานเพื่อดําเนินการสรรหากรรมการผูทรงคุณวุฒิตามขอบังคับนี้ 
   คณะกรรมการสรรหากรรมการผูทรงคุณวุฒิประจําสถาบัน  มีหนาที่
ดําเนินการสรรหาผูที่มีคุณสมบัติตามขอ ๗  จํานวนไมนอยกวาหนึ่งในสาม  แลวจัดทําบัญชี
รายชื่อเรียงตามลําดับตัวอักษร  พรอมประวัติขอมูลรายละเอียดที่ใชประกอบการพิจารณาเสนอ
ตออธิการบดีเพื่อแตงตั้ง 
   การเสนอชื่อของบุคคลตามวรรคสอง  ตองเสนอพรอมความยินยอมของ
ผูที่ไดรับการเสนอชื่อดวย 
  ขอ ๘  ใหยกเลิกความในขอ  ๑๐  วรรคหนึ่ ง   วรรคสอง  (๓ )  และ  (๕ )   
แหงขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา วาดวย คณะกรรมการประจําสถาบัน สํานัก  
ศูนย หรือสวนราชการ  หรือหนวยงานที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทาคณะ  พ.ศ. ๒๕๔๗ 
และใหใชความตอไปนี้แทน 
   ขอ ๑๐ ใหคณะกรรมการมีวาระการดํารงตําแหนงคราวละสองป  
นับต้ังแตวันที่ไดรับการคัดเลือก 
   วรรคสอง (๓)  พนจากการเปนคณาจารยประจํา หรือผูบริหาร 
   วรรคสอง (๕)  คณะกรรมการมีมติไมนอยกวาสองในสามใหออก
เนื่องจากมีความประพฤติเสื่อมเสีย บกพรองตอหนาที่หรือหยอนความสามารถ 
  ขอ ๙ ใหยก เลิกความในขอ  ๑๑  แห งขอ บังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา วาดวย คณะกรรมการประจําสถาบัน สํานัก  ศูนย หรือสวนราชการ  หรือ
หนวยงานที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทาคณะ  พ.ศ. ๒๕๔๗ และใหใชความตอไปนี้แทน 
 



 ๔ 
 
   ขอ ๑๑ ในกรณีที่คณะกรรมการ   พนจากตําแหนงกอนวาระให
ดําเนินการใหไดมาซึ่งคณะกรรมการแตละประเภทตามขอ ๔  เพื่อแตงตั้งเปนคณะกรรมการแทน
ตําแหนงที่วางภายในสามสิบวันนับต้ังแตวันที่พนจากตําแหนง  เวนแตวาระของคณะกรรมการที่
พนจากตําแหนงนั้นเหลืออยูนอยกวาเกาสิบวัน 
   ใหคณะกรรมการที่ไดมาตามวรรคหนึ่ง  อยูในตําแหนงเทากับวาระที่
เหลืออยูของผูซึ่งตนแทน 
 

ประกาศ ณ วนัที ่๒๖ ธนัวาคม พ.ศ ๒๕๔๙ 
 

อารีย  วงศอารยะ 
(นายอารีย  วงศอารยะ) 

นายกสภามหาวทิยาลยัราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


