
 
ขอบังคับมหาวิทยาลยัราชภฏัพิบลูสงคราม 

วาดวย คุณสมบัติ  หลกัเกณฑและวธิกีารสรรหาผูอาํนวยการสถาบนั  สาํนัก  ศูนย  หวัหนาสวนราชการ   
หรอืหนวยงานท่ีเรียกชือ่อยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทาคณะ 

พ.ศ.๒๕๕๑ 
…………………………………….. 

 

  โดยที่เปนการสมควรปรับปรุงแกไขคุณสมบัติและวิธีการสรรหาผูอํานวยการสถาบัน  
สํานัก  ศูนย  หัวหนาสวนราชการ  หรือหนวยงานท่ีเรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทาคณะ  เพื่อใหการไดมา             
เปนที่ยอมรับและใหบุคลากรไดมีสวนรวมในการสรรหา 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๘(๒) และมาตรา ๔๓  แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
ราชภัฏ  พ.ศ.๒๕๔๗  ประกอบกับมติสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  ในการประชุมครั้งที่  ๔๒                
(๘/๒๕๕๑) เมื่อวันที่  ๒๑  ธันวาคม  พ.ศ.๒๕๕๑  จึงมีมติออกขอบังคับไวดังตอไปนี้ 
  ขอ ๑ ขอบังคับนี้เรียกวา “ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม วาดวย คุณสมบัติ
หลักเกณฑและวิธีการสรรหาผูอํานวยการสถาบัน  สํานัก  ศูนย  หัวหนาสวนราชการ  หรือหนวยงานที่
เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทาคณะ  พ.ศ.๒๕๕๑” 
  ขอ ๒ ขอบังคับนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวนัประกาศเปนตนไป 
  ขอ ๓ ใหยกเลิก 
   (๑) ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  วาดวย  คุณสมบัติและวิธีการ
สรรหาผูอํานวยการสถาบัน  สํานัก  ศูนย  หัวหนาสวนราชการ  หรือหนวยงานท่ีเรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะ
เทียบเทาคณะ  พ.ศ.๒๕๔๗ 
   (๒) ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  วาดวย  คุณสมบัติและวิธีการ
สรรหาผูอํานวยการสถาบัน  สํานัก  ศูนย  หัวหนาสวนราชการ  หรือหนวยงานท่ีเรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะ
เทียบเทาคณะ(ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๐ 
  ขอ ๔ ในขอบังคับนี้ 
   “มหาวิทยาลัย” หมายความวา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
   “สภามหาวิทยาลัย” หมายความวา สภามหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
   “อธิการบดี” หมายความวา อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
    



 ๒

   “หนวยงาน” หมายความวา สถาบัน  สํานัก  ศูนย  สวนราชการ  หรือหนวยงานที่
เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทาคณะ 
   “ผูอํานวยการ” หมายความวา ผูอํานวยการสถาบัน  สํานัก  ศูนย  หัวหนาสวน
ราชการ  หรือหนวยงานที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทาคณะ     
   “บุคลากรของมหาวิทยาลัย” หมายความวา  คณาจารยประจํา   ขาราชการ  
ลูกจางประจํา  พนักงานมหาวิทยาลัย  พนักงานราชการ  อาจารยประจําตามสัญญา  และเจาหนาที่ประจําตาม
สัญญา  ซ่ึงสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
   “คณะกรรมการสรรหา” หมายความวา คณะกรรมการสรรหาผูอํานวยการสถาบัน  
สํานัก  ศูนย  หัวหนาสวนราชการ  หรือหนวยงานท่ีเรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทาคณะ” 
  ขอ ๕ ผูดํารงตําแหนงผูอํานวยการ  ตองมีคุณสมบัติดังนี้ 
   (๑)  สําเร็จการศึกษาไมต่ํากวาปริญญาตรี  หรือเทียบเทาจากมหาวิทยาลัย  หรือ
สถาบันอุดมศึกษาที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง 
   (๒) ไดทําการสอน  หรือมีประสบการณดานการบริหารมาแลวไมนอยกวาสามป
ในมหาวิทยาลัย  หรอืสถาบันอุดมศึกษาอื่นที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง 
   (๓) มีคุณธรรม  และจริยธรรมเปนที่ยอมรับในสังคม 
   (๔) มีความรูความสามารถทางวิชาการ  หรือวิชาชีพที่เกี่ยวของกับการดําเนินงาน
ของหนวยงาน 
   (๕) เปนผู ท่ีมีความคิดริ เริ่ม  สนใจ  และเล็งเห็นความสําคัญของกิจการใน
หนวยงานนั้น 
   (๖) สามารถอุทิศเวลาใหแกกิจการของหนวยงาน 
  ขอ ๖ ผูอํานวยการมีวาระการดํารงตําแหนงคราวละสี่ป  และอาจไดรับแตงตั้งใหมอีกได   
แตจะดํารงตําแหนงเกินสองวาระติดตอกันมิได  และใหนําความในมาตรา  ๓๐  แหงพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ  พ.ศ.๒๕๔๗  มาใชบังคับแกการพนจากตําแหนงกอนครบวาระของผูอํานวยการโดย
อนุโลม 
  ใหอธิการบดีแตงตั้งรองผูอํานวยการโดยคําแนะนําของผูอํานวยการจากผูมีคุณสมบัติตาม
ขอ ๕ 
  เมื่อผูอํานวยการพนจากตําแหนง  ใหรองผูอํานวยการพนจากตําแหนงดวย 
  การดําเนินการสรรหาตามขอบังคับนี้  ใหยกเวนตําแหนงผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี  
โดยใหตําแหนงผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดีมาจากการแตงตั้งของสภามหาวิทยาลัยโดยคําแนะนําของ
อธิการบดีจากผูมีคุณสมบัติตามขอ ๕   
   
 
 



 ๓

  ขอ ๗ ใหสภามหาวิทยาลัยแตงตั้งคณะกรรมการขึ้นคณะหนึ่ง  เรียกวา “คณะกรรมการสรรหา
ผูอํานวยการ” ประกอบดวย 
   (๑)  อธิการบดี  เปนประธาน 
   (๒) ผูแทนจากกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูดํารงตําแหนงบริหาร  ซึ่งคัดเลือก
กันเองจํานวนสองคน  เปนกรรมการ 
   (๓) ผูแทนจากกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํา  ซึ่งคัดเลือกกันเอง
จํานวนสองคน  เปนกรรมการ 
   ใหกรรมการตาม (๑) (๒) และ (๓) เลือกกรรมการคนหนึ่ง  เปนเลขานุการ  และให
ผูอํานวยการกองบริหารงานบุคคลเปนผูชวยเลขานุการ 
  การแตงตั้งคณะกรรมการสรรหาตามวรรคหนึ่ง  ใหดําเนินการภายในหกสิบวันกอนที่
ผูอํานวยการจะครบวาระ  หรือหลังจากผูอํานวยการพนจากตําแหนงภายในสี่สิบหาวัน  แลวแตกรณี 
  ในกรณีท่ีองคประกอบของคณะกรรมการสรรหามีไมครบถวน  สภามหาวิทยาลัยอาจมีมติ
งดใชองคประกอบขอหน่ึงขอใดนั้นได 
  การประชุมของคณะกรรมการสรรหา  ใหนําขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม                 
วาดวย  การประชุมสภามหาวิทยาลัย  มาใชบังคับโดยอนุโลม 
  ขอ ๘ คณะกรรมการสรรหา  มีอํานาจหนาท่ีดังตอไปนี้ 
   (๑)  กําหนดกรอบการสรรหาผูอํานวยการ 
   (๒) แตงตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อดําเนินการใดๆ  อันอยูในอํานาจหนาที่ของ
คณะกรรมการสรรหา 
   (๓) ประกาศ  รับสมัคร  รับเสนอชื่อ  ตรวจสอบคุณสมบัติ  และประกาศรายชื่อ                  
ผูมีสิทธิเขารับการสรรหา  กําหนดวัน – เวลา  รายชื่อผูมีสิทธิเสนอชื่อและสถานที่เสนอชื่อตามขอ ๙ 
   (๔) ประชาสัมพันธเกี่ยวกับกําหนดการ  และขั้นตอนการสรรหาผูอํานวยการให
ผูเกี่ยวของทราบ   
   (๕) พิจารณากลั่นกรองรายชื่อผูสมควรดํารงตําแหนงผูอํานวยการเพื่อเสนอตอ 
สภามหาวิทยาลัย   
  ขอ ๙ การไดมาซ่ึงรายชื่อผูมีสิทธิเขารับการสรรหาผูดํารงตําแหนงผูอํานวยการกระทําได                 
๒  วิธี  คือ 
   (๑)  การสมัคร  โดยผูสมัครตองยื่นใบสมัคร  และเอกสารท่ีเกี่ยวของตามวัน  เวลา  
สถานที่  และแบบฟอรมที่คณะกรรมการสรรหากําหนดดวยตนเอง 
    
 
 



 ๔

   (๒) การเสนอชื่อ  โดยบุคลากรของมหาวิทยาลัยโดยตองไดรับความยินยอมจาก             
ผูไดรับการเสนอชื่อ  ซึ่งผูมีสิทธิเสนอชื่อตองยื่นใบเสนอชื่อ  และเอกสารที่เกี่ยวของตามวัน  เวลา  สถานที่  
และแบบฟอรมที่คณะกรรมการสรรหากําหนดดวยตนเอง  และมีสิทธิเสนอชื่อไดไมเกินคนละหนึ่งชื่อ 
   ในกรณีที่ไมมีผูสมัครหรือผูไดรับการเสนอชื่อตาม (๑) และ (๒) ใหคณะกรรมการ
สรรหาดําเนินการใหไดมาซึ่งผูสมควรดํารงตําแหนงผูอํานวยการ  โดยวิธีการตามที่คณะกรรมการสรรหา
กําหนด 
   บุคคลตาม (๑) และ (๒) จะเปนบุคคลภายใน  หรือภายนอกมหาวิทยาลัยก็ได  และ
ตองเสนอประวัติขอมูลรายละเอียดตามที่คณะกรรมการสรรหากําหนด 
   คณะกรรมการสรรหาไมมีสิทธิสมัคร  เสนอชื่อ  และรับการเสนอชื่อเปนผูสมควร
ดํารงตําแหนงผูอํานวยการ 
  ขอ ๑๐ เมื่อไดดําเนินการตามขอ ๙ เรียบรอยแลว  ใหคณะกรรมการสรรหาดําเนินการ
ดังตอไปนี้ 
   (๑)  ดําเนินการรวบรวมรายชื่อจากขอ ๙ แลวดําเนินการตรวจสอบคุณสมบัติและ
จัดทําบัญชีรายช่ือโดยเรียงตามลําดับอักษร 
   (๒) ประกาศบัญชีรายชื่อผูสมควรดํารงตําแหนงผูอํานวยการ 
   (๓) ใหผูสมควรดํารงตําแหนงผูอํานวยการตาม (๒) นําเสนอแนวทางการบริหาร
หนวยงานตอบุคลากรของมหาวิทยาลัย 
   (๔) พิจารณากลั่นกรองรายชื่อเพื่อใหไดผูที่เหมาะสมจํานวนไมเกินสามคนแลว
จัดทําบัญชีรายชื่อตามลําดับตัวอักษร  พรอมประวัติขอมูลรายละเอียดที่ใชประกอบการพิจารณา  เสนอตอ
สภามหาวิทยาลัยพิจารณา 
   (๕) ใหผูสมควรดํารงตําแหนงผูอํานวยการตาม (๔) สงรูปเลมแนวทางการบริหาร
หนวยงานตอคณะกรรมการสรรหา 
  ขอ ๑๑ ใหบุคคลตามขอ ๑๐(๔) แสดงวิสัยทัศนและแนวทางการบริหารหนวยงานตอสภา
มหาวิทยาลัย  หรือตอบขอซักถามจากสภามหาวทิยาลัย 
  ใหสภามหาวิทยาลัยพิจารณาเลือกบุคคลตามวรรคหนึ่งจํานวนหนึ่งคน  เพื่อแตงตั้งเปน
ผูอํานวยการ 
   
 
 
 
 
   
 



 ๕

  ขอ ๑๒ ใหนายกสภามหาวิทยาลัยเปนผูรักษาการตามขอบังคับนี้  และมีอํานาจออกประกาศ  
หรือคําสั่ง  เพื่อประโยชนในการปฏิบัติตามขอบังคับนี้ 
  ในกรณีที่มีปญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามขอบังคับนี้  ใหนายกสภามหาวิทยาลัยมีอํานาจ
ตีความและวินิจฉัย 
   

              ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๑  ธันวาคม  พ.ศ.๒๕๕๑   
 
    
                รอยตร ี   
               (ประพาส  ลิมปะพันธุ) 
                 นายกสภามหาวิทยาลยัราชภฏัพิบลูสงคราม 
 
 
 
 


