
ขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร
วาดวยการสรรหาอธิการบดี

พ.ศ. ๒๕๕๒

โดยที่เปนการสมควรปรับปรุงหลักเกณฑวิธีการเกี่ยวกับการสรรหาผูดํารงตําแหนง
อธิการบดีของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๑๗ (๒) และ (๑๔)  มาตรา  ๒๕  และมาตรา  ๒๖  แหง
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล  พ.ศ. ๒๕๔๘  และโดยมติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลรัตนโกสินทร  ในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๕๒  เมื่อวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๒  จึงออกขอบังคับ  
ไวดังนี้

ขอ  ๑  ขอบังคับนี้เรียกวา  “ขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร          
วาดวยการสรรหาอธิการบดี  พ.ศ. ๒๕๕๒”

ขอ  ๒  ใหยกเลิก  “ขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร  วาดวย          
การสรรหาอธิการบดี  พ.ศ. ๒๕๔๘”

ขอ  ๓  ขอบังคับนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศเปนตนไป
ขอ  ๔  ในขอบังคับนี้
“มหาวิทยาลัย”  หมายความวา  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร
“สภามหาวิทยาลัย”  หมายความวา  สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร
“สวนราชการ”  หมายความวา  สวนราชการที่จัดตั้งขึ้นตามกฎกระทรวง  และตามมติสภา

มหาวิทยาลัยที่มีฐานะเทียบเทาคณะ
“หัวหนาสวนราชการ”  หมายความวา  คณบดี  ผูอํานวยการวิทยาลัย  ผูอํานวยการสถาบัน  

ผูอํานวยการสํานัก  หรือหัวหนาสวนราชการที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทาคณะ  และหัวหนาหนวยงาน  
ที่จัดตั้งขึ้นตามมติสภามหาวิทยาลัยที่มีฐานะเทียบเทาคณะ

“คณาจารยประจําและขาราชการ”  หมายความวา  พนักงานมหาวิทยาลัยและขาราชการ
พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาในมหาวิทยาลัยที่มิใชรองอธิการบดี  หัวหนาสวนราชการหรือกรรมการสภา
มหาวิทยาลัย



๒

“คณะกรรมการสรรหา”  หมายความวา  คณะกรรมการสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร 

“กรรมการสรรหา”  หมายความวา  กรรมการสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
ราชมงคลรัตนโกสินทร 

“อธิการบดี”  หมายความวา  อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร
ขอ  ๕  ใหนายกสภามหาวิทยาลัยรักษาการตามขอบังคับนี้  และมีอํานาจวินิจฉัยและ

ตีความในกรณีที่มีปญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามขอบังคับนี้

หมวด  ๑
บททั่วไป

ขอ  ๖  เมื่อไมมีผูดํารงตําแหนงอธิการบดี  หรือตําแหนงอธิการบดีวางลงกอนครบวาระ
หรือวาระการดํารงตําแหนงอธิการบดีเหลือเวลาไมนอยกวาหนึ่งรอยยี่สิบวัน  ใหเลขานุการสภาเสนอสภา
มหาวิทยาลัยเพื่อแตงตั้งคณะกรรมการสรรหาตามขอบังคับนี้

ขอ  ๗  ใหคณะกรรมการสรรหามีหนาที่ดําเนินการสรรหาบุคคลผูมีคุณสมบัติตามขอ ๙  
เสนอตอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา  โดยปฏิบัติตามหลักเกณฑและวิธีการสรรหาอธิการบดีที่กําหนดใน
ขอบังคับนี้  และพิจารณาดําเนินการสรรหาบุคคลผูมีความรู  ความสามารถคุณสมบัติ  และคุณลักษณะให
เหมาะสมกับตําแหนง

ขอ  ๘  ใหคณะกรรมการสรรหาดําเนินการสรรหาใหแลวเสร็จภายในหกสิบวันนับแต
วันที่มีคําสั่งแตงตั้ง

ในกรณีที่ไมสามารถดําเนินการสรรหาใหแลวเสร็จไดภายในกําหนดระยะเวลาตามวรรคแรก      
ใหคณะกรรมการสรรหาเสนอขอขยายระยะเวลาการสรรหาตอนายกสภามหาวิทยาลัยไดไมเกินสามสิบวัน  
โดยชี้แจงเหตุผลความจําเปนประกอบดวย

หมวด  ๒
คุณสมบัติของอธิการบดี

ขอ  ๙  ผูที่จะดํารงตําแหนงอธิการบดี นอกจากตองมีคุณสมบัติตามมาตรา  ๒๖ วรรคหนึ่ง
แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ.  ๒๕๔๘ และไมมีลักษณะตองหาม  ตามมาตรา ๗     
แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.  ๒๕๔๗  แลวควรมีคุณลักษณะ  
ดังนี้

(๑) มีวิสัยทัศน  มีความคิดริเริ่มสรางสรรค  และศักยภาพที่จะนําความเจริญและชื่อเสียง  
มาสูมหาวิทยาลัย

(๒)  มีประสบการณและสัมฤทธิผลในการบริหารอุดมศึกษา



๓

(๓)  มีความสามารถทางวิชาการเปนที่ยอมรับ
(๔)  เปนผูทรงคุณธรรมและมีจริยธรรม
(๕)  เปนที่ยอมรับนับถือในมหาวิทยาลัยและสังคมอุดมศึกษา

หมวด  ๓
องคประกอบของคณะกรรมการสรรหาและวิธีการไดมา

ขอ  ๑๐  ใหสภามหาวิทยาลัยแตงตั้งคณะกรรมการสรรหาตามองคประกอบ  ดังนี้
(๑)  ประธานกรรมการซึ่งแตงตั้งจากกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
(๒)  กรรมการสรรหาจํานวนสี่คน  ซึ่งแตงตั้งจากกรรมการสภามหาวิทยาลัย

ผูทรงคุณวุฒิและมิใชผูดํารงตําแหนงประธานกรรมการตาม  (๑)
(๓)  กรรมการสรรหาจํานวนสองคน  ซึ่งแตงตั้งจากการคัดเลือกกันเองของ

กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูดํารงตําแหนงผูบริหาร
(๔)  กรรมการสรรหาจํานวนหนึ่งคนซึ่งแตงตั้งจากประธานสภาคณาจารยและ

ขาราชการ
(๕)  กรรมการสรรหาจํานวนหนึ่งคนซึ่งแตงตั้งจากการคัดเลือกกันเองของ

กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจําและขาราชการ 
ใหคณะกรรมการสรรหาเลือกกรรมการคนหนึ่งเปนเลขานุการ

ขอ  ๑๑  คณะกรรมการสรรหาไมมีสิทธิสมัครและไดรับการเสนอชื่อเปนผูสมควรดํารง
ตําแหนงอธิการบดี

หมวด  ๔
หลักเกณฑและวิธีการสรรหาอธิการบดี

ขอ  ๑๒  การไดมาซึ่งผูสมควรดํารงตําแหนงอธิการบดี  มี  ๒  วิธี  คือ
(๑)  การรับสมัครทั่วไป  ทั้งจากบุคคลภายใน  หรือบุคคลภายนอกมหาวิทยาลัย
(๒)  การเสนอชื่อจากสวนราชการในมหาวิทยาลัย

ขอ  ๑๓  การรับสมัครทั่วไปใหผูที่ประสงคจะสมัครเขารับการสรรหาใหดํารงตําแหนง
อธิการบดีสงใบสมัคร  พรอมประวัติ  ผลงาน  นโยบาย  แผนการบริหารจัดการและแผนพัฒนามหาวิทยาลัย
รวมทั้งเอกสารอื่นๆ  ที่แสดงใหเห็นถึงคุณลักษณะตามขอบังคับตอคณะกรรมการสรรหาตามวัน  เวลาและ
สถานที่ที่คณะกรรมการสรรหากําหนด

การเสนอชื่อจากสวนราชการในมหาวิทยาลัย  ใหสวนราชการสงแบบเสนอรายชื่อผูสมควร
เขารับการสรรหาใหดํารงตําแหนงอธิการบดี  พรอมหลักฐานการยินยอม  ประวัติ  ผลงาน  นโยบาย  



๔

แผนการบริหารจัดการและแผนพัฒนามหาวิทยาลัยรวมทั้งเอกสารอื่นๆ  ที่แสดงใหเห็นถึงคุณลักษณะ    
ตามขอบังคับแหงละไมเกินสองชื่อตอคณะกรรมการสรรหาตามวัน  เวลาและสถานที่ที่คณะกรรมการสรรหา
กําหนด  โดยจัดใหบุคลากรทุกคนในสวนราชการมีสิทธิเสนอชื่อ  และผานการพิจารณากลั่นกรองจาก
คณะกรรมการประจําหรือคณะกรรมการบริหารของสวนราชการ

ขอ  ๑๔  ใหคณะกรรมการสรรหาดําเนินการสรรหาดังนี้
(๑)  กําหนดวัน  เวลา  สถานที่การรับสมัครและการเสนอรายชื่อผูสมควรดํารง

ตําแหนงอธิการบดี  และกําหนดน้ําหนักคะแนนตามเกณฑที่เหมาะสมของคุณลักษณะในขอ  ๙(๑) (๒) (๓) 
(๔) และ (๕)  โดยประกาศเกณฑดังกลาวลวงหนา

(๒)  กําหนดรูปแบบของใบสมัครและใบเสนอชื่อโดยใหมีรายละเอียดครอบคลุม
ประวัติผลงาน  นโยบาย  แผนการบริหารจัดการและแผนพัฒนามหาวิทยาลัย  ซึ่งบงชี้คุณลักษณะตามขอ ๙  
พรอมหลักฐานประกอบการพิจารณา

(๓)  แจงกําหนดการตาม  (๑)  ใหสวนราชการเสนอรายชื่อ  และดําเนินการ
ประชาสัมพันธ   ใหผูมีสิทธิเขารับการสรรหาทราบลวงหนา  โดยวิธีการที่เหมาะสมเปนเวลาไมนอยกวา 
สิบหาวัน

(๔)  ตรวจสอบประวัติ  คุณสมบัติ  และลักษณะตองหามของผูสมัครและผูไดรับ
การเสนอชื่อทั้งหมด

(๕)  แจงรายชื่อผูที่ผานการตรวจสอบตาม (๔)  ใหแถลงนโยบาย  แผนการบริหาร
จัดการ  และแผนพัฒนามหาวิทยาลัยตอคณะกรรมการสรรหา  โดยเปดโอกาสใหประชาคมในมหาวิทยาลัย
เขาฟงการแถลงดวย

(๖)  พิจารณากลั่นกรองผูที่สมควรดํารงตําแหนงอธิการบดีใหไดจํานวนอยางนอย
สองชื่อ  แตไมเกินสามชื่อ  ตามเกณฑน้ําหนักคะแนนที่กําหนดไวในขอ  (๑)  

(๗)  จัดทําบัญชีรายชื่อเรียงลําดับตามตัวอักษรเสนอสภามหาวิทยาลัยพรอม
ประวัติผลงาน  นโยบายแผนการบริหารจัดการและแผนพัฒนามหาวิทยาลัย  เพื่อดําเนินการตอไป

(๘)  รายงานผลการสรรหาพรอมทั้งรายละเอียดขอมูลตางๆ  ตลอดจนแสดง
ความเห็นเกี่ยวกับผูสมควรดํารงตําแหนงอธิการบดีที่ผานการพิจารณากล่ันกรองตาม (๖)  ตอสภามหาวิทยาลัย

ขอ  ๑๕  ใหผูที่ไดรับการคัดเลือกจากคณะกรรมการสรรหาแถลงนโยบายแผนการบริหาร
จัดการและแผนพัฒนามหาวิทยาลัยตอสภามหาวิทยาลัยในวันเวลาที่สภามหาวิทยาลัยกําหนด

หมวด  ๕
การพิจารณาของสภามหาวิทยาลัย

ขอ  ๑๖  การออกเสียงลงมติของสภามหาวิทยาลัยตามขอบังคับนี้  ใหกระทําโดยวิธีที่สภา
มหาวิทยาลัยเห็นสมควร



๕

ขอ  ๑๗  การประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อเลือกผูสมควรดํารงตําแหนงอธิการบดี  ตองมี   
ผูมาประชุมเกินกวากึ่งหนึ่งจึงจะเปนองคประชุม  กรรมการสภามหาวิทยาลัยทุกคนที่มาประชุมเปนผูมีสิทธิ
ลงคะแนนเลือกอธิการบดี   ยกเวนกรรมการสภามหาวิทยาลัยที่ไดรับการคัดเลือกจากคณะกรรมการสรรหา  
ใหเปนผูสมควรดํารงตําแหนงอธิการบดีตามขอ  ๑๔(๗)  ไมมีสิทธิลงคะแนน

ผูที่จะไดรับแตงตั้งเปนอธิการบดีตองไดรับคะแนนเสียงเกินกวากึ่งหนึ่งของจํานวน
กรรมการสภามหาวิทยาลัยทั้งหมด

กรณีไมมีผูไดคะแนนเสียงเกินกวากึ่งหนึ่ง  ใหลงคะแนนรอบที่สองระหวางผูที่ไดคะแนน
เสียงสูงสุดสองอันดับแรก  โดยในรอบนี้ใชคะแนนเสียงขางมากตัดสิน  หากคะแนนเสียงเทากันใหนายก
สภามหาวิทยาลัยเปนผูตัดสินชี้ขาด

ขอ  ๑๘  เมื่อสภามหาวิทยาลัยไดดําเนินการเลือกผูสมควรดํารงตําแหนงอธิการบดีจาก
บัญชีรายชื่อ    ที่คณะกรรมการสรรหาเสนอแลว  ใหนายกสภามหาวิทยาลัยดําเนินการเพื่อทรงพระกรุณา
โปรดเกลาฯ  แตงตั้งใหดํารงตําแหนงอธิการบดีตอไป

ประกาศ   ณ   วันที่      ๒   เมษายน  พ.ศ. ๒๕๕๒  

(นายประพัฒน  โพธิวรคุณ)
นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร


