
 
ข้อบังคบัมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุร ี

ว่าด้วย  คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหาคณบดี  พ.ศ. ๒๕๕๔ 
..................................................... 

โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงข้อบังคับ ว่าด้วย การสรรหาคณบดี ให้มีความเหมาะสมย่ิงขึ้น 
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๘ (๒) มาตรา ๔๓  แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ 

พ.ศ. ๒๕๔๗ และมติสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีในคราวประชุม ครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๔ เมื่อวันที่                    
๑๗ ตุลาคม ๒๕๕๔ จึงออกข้อบังคับไว้ ดังต่อไปน้ี 

ข้อ ๑ ข้อบังคับน้ีเรียกว่า “ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ว่าด้วย คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ 
และวิธีการสรรหาคณบดี พ.ศ. ๒๕๕๔” 

ข้อ ๒ ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับต้ังแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป 
ข้อ ๓ ให้ยกเลิกข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ว่าด้วย การสรรหาคณบดี พ.ศ. ๒๕๔๗ 

บรรดาระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศอ่ืนใดที่ขัดแย้งกับข้อบังคับน้ี ให้ใช้ข้อบังคับน้ีแทน 
ข้อ ๔ ในข้อบังคับน้ี 
  “มหาวิทยาลัย”  หมายความว่า  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 
  “สภามหาวิทยาลัย”  หมายความว่า  สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี    
  “นายกสภามหาวิทยาลัย” หมายความว่า นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 
  “อธิการบดี”  หมายความว่า  อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 
  “คณะกรรมการสรรหา” หมายความว่า คณะกรรมการสรรหาคณบดี มหาวิทยาลัย           

ราชภัฏเพชรบุรี 
  “การเสนอช่ือ” หมายความว่า การเสนอช่ือผู้สมควรดํารงตําแหน่งคณบดี 
    “ผู้มีสิทธิเสนอชื่อ” หมายความว่า ผู้มีสิทธิเสนอชื่อผู้สมควรดํารงตําแหน่งคณบดี ได้แก่ 

กรรมการสภามหาวิทยาลัย กรรมการสภาวิชาการ กรรมการประจําคณะ หรือข้าราชการพลเรือนใน



๒ 
 

 

สถาบันอุดมศึกษา พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา พนักงานราชการ ลูกจ้างประจํา พนักงานช่ัวคราว                    
ซึ่งปฏิบัติงานในคณะมาแล้วไม่น้อยกว่าหน่ึงปีนับถึงวันเสนอช่ือ 

ข้อ ๕ ให้อธิการบดีรักษาการให้เป็นไปตามข้อบังคับน้ี และมีอํานาจออกระเบียบ ประกาศ หรือ
คําสั่ง เพ่ือประโยชน์ในการปฏิบัติตามข้อบังคับน้ี 

กรณีที่มีปัญหาในการตีความหรือการปฏิบัติตามข้อบังคับน้ีให้สภามหาวิทยาลัยเป็นผู้มีอํานาจ
ตีความและวินิจฉัย 

 
หมวด ๑ 
บททั่วไป 

 

ข้อ ๖ เมื่อไม่มีผู้ดํารงตําแหน่งคณบดี หรือตําแหน่งคณบดีว่างลงก่อนครบวาระหรือวาระการ
ดํารงตําแหน่งคณบดีเหลือเวลาไม่น้อยกว่าเก้าสิบวัน ให้สภามหาวิทยาลัยดําเนินการแต่งต้ังคณะกรรมการ
สรรหาตามข้อบังคับน้ี 

ข้อ ๗ ให้คณะกรรมการสรรหามีหน้าที่ดําเนินการสรรหาบุคคลผู้มีคุณสมบัติตามข้อ ๑๑ เสนอ
ต่อสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา โดยปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาคณบดีที่กําหนดในข้อบังคับน้ี 

ข้อ ๘ ให้คณะกรรมการสรรหาดําเนินการสรรหาให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวันนับแต่วันที่มีคําสั่ง
แต่งต้ัง 

ในกรณีที่ไม่สามารถดําเนินการสรรหาให้แล้วเสร็จได้ภายในกําหนดระยะเวลาตามวรรคแรก            
ให้คณะกรรมการสรรหาเสนอขอขยายระยะเวลาการสรรหาต่อนายกสภามหาวิทยาลัยได้ไม่เกินสามสิบวัน 
โดยช้ีแจงเหตุผลความจําเป็นประกอบด้วย 

 

หมวด ๒ 
องค์ประกอบ วิธีการได้มา 

และอํานาจหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหา 
 

ข้อ ๙ ให้สภามหาวิทยาลัยแต่งต้ังคณะกรรมการสรรหาขึ้นคณะหน่ึง  ประกอบด้วย 
  (๑) กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ โดยให้สภามหาวิทยาลัยเป็นผู้คัดเลือก 

เป็นประธานกรรมการ 



๓ 
 

 

  (๒) กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งเลือกกันเอง และมิใช่ผู้ดํารงตําแหน่ง
ประธานตาม (๑) จํานวนหน่ึงคน เป็นกรรมการ 

  (๓) กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดํารงตําแหน่งรองอธิการบดี คณบดี ผู้อํานวยการ
สถาบัน  ผู้อํานวยการสํานัก หัวหน้าส่วนราชการ หรือหัวหน้าหน่วยงานท่ีเรียกช่ืออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่า
คณะ ซึ่งเลือกกันเอง จํานวนสองคน เป็นกรรมการ 

  (๔) กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจํา ซึ่งเลือกกันเอง จํานวนสองคน 
เป็นกรรมการ   

  (๕) กรรมก ารสภ า วิช าก ารผู้ ท ร งคุณ วุ ฒิ  ซึ่ ง เลื อ ก กั น เอ ง  จํ าน วนห น่ึ งคน                    
เป็นกรรมการ 

  ให้คณะกรรมการสรรหาเลือกกรรมการคนหน่ึง เป็นเลขานุการ และแต่งต้ังผู้อํานวยการ
สํานักงานอธิการบดี เป็นผู้ช่วยเลขานุการ 

ข้อ ๑๐ คณะกรรมการสรรหามีอํานาจหน้าที่ดังน้ี 
  (๑) จัดทําประกาศกําหนดการและขั้นตอนการสรรหาคณบดี และประชาสัมพันธ์ให้

บุคลากรของมหาวิทยาลัย และสาธารณชนทราบโดยเปิดเผย 
  (๒) ตรวจสอบคุณสมบัติและพิจารณากลั่นกรอง ใช้ดุลยพินิจและวินิจฉัยช่ือผู้สมควร

ดํารงตําแหน่งคณบดีเพ่ือเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย 
  (๓) แต่งต้ังคณะทํางาน หรือมอบหมายให้บุคคลปฏิบัติหน้าที่ใด ๆ ภายใต้ขอบเขต

อํานาจหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหา 
 

หมวด ๓ 
คุณสมบัติของคณบดี 

 

ข้อ ๑๑ ผู้สมควรดํารงตําแหน่งคณบดี ต้องมีคุณสมบัติ ตามมาตรา ๓๗ แห่งพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๗ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ
ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ รวมท้ังมีคุณสมบัติเพ่ิมเติม ดังน้ี 

 (๑) มีวิสัยทัศน์ และศักยภาพท่ีเหมาะสมกับการดําเนินงานและพัฒนาคณะตามทิศ
ทางการพัฒนาของมหาวิทยาลัย 



๔ 
 

 

 (๒) มีความรู้ความสามารถทางวิชาการ หรือวิชาชีพที่เก่ียวข้องกับการดําเนินงาน              
ของคณะ 

 (๓) มีประสบการณ์ทางบริหาร 
 (๔) มีบุคลิกภาพ คุณธรรม จริยธรรม ความซื่อสัตย์ สุจริต และมนุษยสัมพันธ์ที่ดีอันเป็น
ประโยชน์ต่อการบริหารและพัฒนามหาวิทยาลัย 

 
หมวด ๔ 

หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาคณบดี 
 

ข้อ ๑๒ การได้มาซึ่งรายช่ือผู้สมควรดํารงตําแหน่งคณบดี มี ๒ วิธี คือ 
(๑) การรับสมัครทั่วไป ให้ผู้ที่ประสงค์จะสมัครเข้ารับการสรรหาให้ดํารงตําแหน่งคณบดี 

ส่งใบสมัคร พร้อมประวัติ ผลงาน นโยบาย และแผนการบริหารจัดการคณะ รวมทั้งเอกสารอ่ืน ๆ ที่แสดงให้
เห็นถึงคุณสมบัติตามข้อบังคับต่อคณะกรรมการสรรหาตามวัน เวลา และสถานที่ที่คณะกรรมการสรรหา
กําหนด 

(๒) การเสนอชื่อจากกรรมการสภามหาวิทยาลัย กรรมการสภาวิชาการ กรรมการประจํา
คณะ หรือข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา พนักงานราชการ 
ลูกจ้างประจํา และพนักงานช่ัวคราว ปฏิบัติงานในคณะน้ันไม่น้อยกว่าหน่ึงปี คนละไม่เกินหน่ึงช่ือพร้อม
ประวัติ ผลงาน ตามแบบ วัน เวลา และสถานที่ที่คณะกรรมการสรรหากําหนด 

ข้อ ๑๓ ให้คณะกรรมการสรรหาดําเนินการสรรหาดังน้ี 
  (๑) กําหนดวัน เวลา สถานที่การรับสมัคร และการเสนอรายช่ือผู้สมควรดํารงตําแหน่ง

คณบดี 
  (๒) กําหนดรูปแบบของใบสมัครและใบเสนอชื่อ โดยให้มีรายละเอียดครอบคลุมประวัติ 

ผลงาน นโยบาย และแผนการบริหารจัดการคณะ ซึ่งบ่งช้ีคุณสมบัติตามข้อ ๑๑ พร้อมหลักฐานประกอบการ
พิจารณา 

  (๓) แจ้งกําหนดการตาม (๑) ให้ผู้เก่ียวข้องทราบล่วงหน้า โดยวิธีการที่เหมาะสมเป็น
เวลาไม่น้อยกว่าสิบห้าวัน 

  (๔) รับสมัครผู้ประสงค์จะเข้ารับการสรรหาคณบดี และรับการเสนอช่ือผู้สมควรดํารง
ตําแหน่งคณบดีตามกําหนดการ 



๕ 
 

 

  (๕) ตรวจสอบประวัติ คุณสมบัติ และลักษณะต้องห้ามของผู้สมัครและผู้ได้รับการเสนอ
ช่ือทั้งหมด ตาม (๒) 

  (๖) สอบถามผู้ได้รับการเสนอช่ือเพ่ือยืนยันตอบรับเป็นลายลักษณ์อักษร พร้อมทั้งกรอก
ประวัติ ผลงาน นโยบาย แผนบริหารจัดการ และแผนพัฒนาคณะ เสนอต่อคณะกรรมการสรรหา ตามวัน 
เวลา และสถานที่ที่คณะกรรมการสรรหากําหนด 

  (๗) ให้ผู้สมัครเข้ารับการสรรหาคณบดี และผู้ได้รับการเสนอช่ือที่ผู้สมควรดํารงตําแหน่ง
คณบดีที่ ยืนยันตอบรับตาม (๖ ) เข้ารับการสัมภาษณ์  และแสดงวิสัยทัศน์ ในการพัฒนาคณะต่อ
คณะกรรมการสรรหา 

  (๘) พิจารณากลั่นกรองผู้ที่สมควรดํารงตําแหน่งคณบดีให้ได้จํานวนอย่างน้อยสองชื่อแต่
ไม่เกินสามช่ือ โดยพิจารณาความเหมาะสมตามคุณสมบัติในข้อ ๑๑ และจัดทําบัญชีรายช่ือเรียงลําดับตาม
ตัวอักษรเสนอสภามหาวิทยาลัย พร้อมประวัติผลงาน นโยบาย  และแผนบริหารจัดการคณะ เพ่ือดําเนินการ
ต่อไป 

  (๙) รายงานผลการสรรหาพร้อมทั้งรายละเอียดข้อมูลต่าง ๆ ตลอดจนแสดงความ
คิดเห็นเก่ียวกับผู้สมควรดํารงตําแหน่งคณบดีที่ผ่านการพิจารณากลั่นกรองตามข้อ ๑๓ (๘) ต่อสภา
มหาวิทยาลัย 

ข้อ ๑๔ ในกรณีที่มีผู้สมัครหรือมีการเสนอช่ือผู้สมควรดํารงตําแหน่งคณบดีเพียงรายช่ือเดียว และ
ผู้น้ันผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการการสรรหาแล้ว ให้ถือว่าบุคคลดังกล่าวเป็นผู้ได้รับการสรรหา     
และมิให้นําความในข้อ ๑๓ (๘) มาบังคับใช้ 

หมวด ๕ 
การพิจารณาของสภามหาวิทยาลัย 

 

ข้อ ๑๕ ให้สภามหาวิทยาลัยพิจารณาเลือกผู้สมควรดํารงตําแหน่งคณบดีจากรายช่ือที่ประธาน
คณะกรรมการสรรหานําเสนอตามมติของคณะกรรมการสรรหา 

ข้อ ๑๖ การออกเสียงลงมติของสภามหาวิทยาลัยตามข้อบังคับน้ีให้ใช้วิธีลงคะแนนลับ 
ข้อ ๑๗ ผู้ที่ได้รับการพิจารณาให้ดํารงตําแหน่งคณบดี จะต้องได้คะแนนเสียงเกินก่ึงหน่ึงของ

กรรมการสภามหาวิทยาลัยที่มาประชุม  



๖ 
 

 

พลเอก 
 
 

(สุรยุทธ์    จุลานนท์) 
นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 

ในกรณีที่ไม่มีผู้ได้รับคะแนนตามวรรคหนึ่ง ให้กรรมการสภามหาวิทยาลัย ลงมติในรอบที่สอง
ระหว่างผู้ที่ได้คะแนนสูงสุดสองลําดับแรก โดยใช้มติเสียงข้างมาก หากมีคะแนนเสียงเท่ากันให้นายกสภา
มหาวิทยาลัยเป็นผู้ตัดสินช้ีขาด 
 
  ประกาศ    ณ   วันที่   ๑๗   ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๕๔  

 
 

       
     

 
 
 
 
กองนโยบายและแผน 


