
 
 

ขอบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา 
วาดวยคุณสมบัติ และการสรรหาอธิการบด ี

พ.ศ. ๒๕๕๒ 
   

 
 
  โดยที่เปนการสมควรใหมีขอบังคับวาดวยคุณสมบัติ และการสรรหาอธิการบด ี
 
  อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒๗ และมาตรา ๓๐ แหงพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. ๒๕๕๐ สภามหาวิทยาลัยบูรพา จึงออกขอบังคับไว ดังตอไปนี ้
 
  ขอ ๑  ขอบังคับนี้เรียกวา “ขอบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา วาดวยคุณสมบัติ และ
การสรรหาอธิการบดี พ.ศ. ๒๕๕๒” 
 
  ขอ ๒  ขอบังคับนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศเปนตนไป 
 
  ขอ ๓ ใหนายกสภามหาวิทยาลัยรักษาการใหเปนไปตามขอบังคับนี้ 
 
  ขอ ๔  ในขอบังคับนี ้
  “คณะกรรมการสรรหา” หมายความวา คณะกรรมการสรรหาอธิการบดี 
  “กรรมการสรรหา” หมายความวา กรรมการสรรหาอธิการบดี 
 
  ขอ ๕  อธิการบดีตองมีคุณสมบัติตามมาตรา ๓๐ วรรคหนึ่ง แหงพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. ๒๕๕๐ และเปนผูมีความเขาใจระบบมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ โดย
ตองปฏิบัติหนาที่อธิการบดีไดเต็มเวลา 
 
  ขอ ๖  อธิการบดีตองไมมีลักษณะตองหาม ดังตอไปนี้ 
  (๑) เปนบุคคลลมละลายหรือเคยเปนบุคคลลมละลายทุจริต 
  (๒) เปนคนไรความสามารถหรือคนเสมือนไรความสามารถ 
  (๓) เคยตองคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก ไมวาจะถูกจําคุกจริงหรือไม เวนแต
เปนโทษสําหรับความผิดที่ไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ หรือพนโทษหรือพน
ระยะเวลารอการลงโทษหรือรอการกําหนดโทษ แลวแตกรณี เกินหาป 
  (๔) เปนขาราชการ พนักงานหรือลูกจางของสวนราชการหรือรัฐวิสาหกิจหรือ
หนวยงานอื่นของรัฐหรือของราชการสวนทองถ่ิน 
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  (๕) เปนขาราชการการเมือง ผูดํารงตําแหนงทางการเมือง สมาชิกสภาทองถ่ิน
หรือผูบริหารทองถ่ิน 
  (๖) เปนกรรมการหรือผูดํารงตําแหนงอ่ืนในพรรคการเมืองหรือเจาหนาที่ของ
พรรคการเมือง 
  (๗) เคยถูกไลออก ปลดออก หรือใหออกจากราชการ หนวยงานของรัฐหรือ
รัฐวิสาหกิจ หรือจากหนวยงานของเอกชน เพราะทุจริตตอหนาที่หรือประพฤติช่ัวอยางรายแรง 
 
  ขอ ๗  ในกรณีไมมีผูดํารงตําแหนงอธิการบดีหรือกอนที่อธิการบดีจะพนจาก
ตําแหนงตามวาระไมนอยกวาหนึ่งรอยหาสิบวัน ใหสภามหาวิทยาลัยแตงตั้งคณะกรรมการสรรหา
อธิการบดีประกอบดวย กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ จํานวนสามคน กรรมการสภา
มหาวิทยาลัยตามมาตรา ๑๙ (๕) แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. ๒๕๕๐ ซึ่งเลือก
กันเองจํานวนหนึ่งคน ประธานกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ประธานสภาพนักงาน และ
นายกสมาคมศิษยเกามหาวิทยาลัยบูรพา เปนกรรมการสรรหา 
  ใหสภามหาวิทยาลัยแตงตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิที่ไดรับ
แตงตั้งเปนกรรมการสรรหาคนหนึ่งเปนประธานกรรมการสรรหา 
  ใหหัวหนาสํานักงานสภามหาวิทยาลัยเปนเลขานุการ 
 
  ขอ ๘  ในการดําเนินการสรรหา ใหคณะกรรมการสรรหาศึกษาและประเมินความ
ตองการของมหาวิทยาลัยตามแผนพัฒนามหาวิทยาลัย และความตองการของหัวหนาสวนงานของ
มหาวิทยาลัยและผูปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยเพื่อประกอบการจัดทําหลักเกณฑการสรรหาและ
กําหนดน้ําหนักของหลักเกณฑการสรรหาแตละขอ 
  หลักเกณฑการสรรหาตามวรรคหนึ่งอยางนอยตองประกอบดวย 
  (๑) คุณลักษณะดานคุณธรรม 
  (๒) คุณลักษณะดานการบริหาร 
  (๓) คุณลักษณะดานความเปนผูนํา 
  (๔) คุณลักษณะดานความมีมนุษยสัมพันธ 
  ในการดําเนินการตามวรรคหนึ่ง คณะกรรมการสรรหาจะจัดใหมีการรับฟงความ
คิดเห็นขึ้นดวยก็ได  
 
  ขอ ๙  อธิการบดีตองมีคุณลักษณะดานคุณธรรมโดยมีความซื่อสัตย มีคุณธรรม
และจริยธรรมเปนที่ประจักษ 
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  ขอ ๑๐  อธิการบดีตองมีคุณลักษณะดานการบริหาร ดังตอไปนี ้
  (๑) เปนผูมีวสิัยทัศนในการสงเสริม สนับสนุนและพฒันาการศึกษาวิจัย งานวิชาการ  
และงานบริหารของมหาวิทยาลัยสูความเปนเลิศ 
  (๒) มีความสามารถและประสบการณในการกําหนดนโยบายและวางแผนงาน 
ตลอดจนการบริหารงานใหเปนไปตามนโยบายและแผนงานที่วางไวอยางมีประสิทธิภาพ เปดเผย
และโปรงใส จนเปนที่ยอมรับในระดับอุดมศึกษา 
  (๓) มีทักษะ ความสามารถและประสบการณในการทํางานรวมกับบุคคลอื่นเปน
หมูคณะอยางประสบความสําเร็จ 
 
  ขอ ๑๑  อธิการบดีตองมีคุณลักษณะดานความเปนผูนํา ดังตอไปนี้ 
  (๑) มีบุคลิกภาพที่สรางความเชื่อถือศรัทธาในหมูผูปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย 
นิสิต และศิษยเกาของมหาวิทยาลัย 
  (๒) มีเหตุผลและกลาตัดสินใจในสิ่งที่ถูกตองโดยไมลังเล 
  (๓) มีความยุติธรรม  
  (๔) มีความมั่นคงทางอารมณ 
  (๕) มีความรับผิดชอบสูง 
 
  ขอ ๑๒  อธิการบดีตองมีคุณลักษณะดานความมีมนุษยสัมพันธ ดังตอไปนี้ 
  (๑) เปนผูมีมนุษยสัมพันธดี และไดรับความเชื่อถือจากบุคคลทั่วไป 
  (๒) มีประสบการณและความสามารถในการติดตอประสานงานกับหนวยงานตาง ๆ  
ทั้งในประเทศและตางประเทศ 
 
  ขอ ๑๓  ใหคณะกรรมการสรรหาประกาศหลักเกณฑการสรรหาและน้ําหนักของ
หลักเกณฑการสรรหาตามขอ ๘ ใหพนักงานมหาวิทยาลัยทราบเพื่อรับสมัครบุคคลเขารับการ 
สรรหาและเพ่ือใหพนักงานมหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัยเสนอช่ือ ผูสมควรเขารับ
การสรรหาเปนอธิการบดีภายในระยะเวลาที่กําหนด 
  กําหนดเวลาตามวรรคหนึ่งตองเปนกําหนดเวลาเดียวกันทั้งมหาวิทยาลัย 
 
  ขอ ๑๔  ในการสมัครเขารับการสรรหา ผูสมัครตองย่ืนใบสมัครเขารับการสรรหา
ตามแบบพรอมเอกสารหลักฐานที่คณะกรรมการสรรหากําหนดตอคณะกรรมการสรรหา 
 
  ขอ ๑๕  พนักงานมหาวิทยาลัยมีสิทธิเสนอชื่อผูสมควรเขารับการสรรหาเปน
อธิการบดี โดยใหเสนอตอหัวหนาสวนงานที่ผูนั้นปฏิบัติหนาที่อยู 
  พนักงานมหาวิทยาลัยที่มีสิทธิเสนอชื่อผูสมควรเขารับการสรรหาเปนอธิการบดี
ตามวรรคหนึ่งตองไดรับการบรรจุเปนพนักงานมหาวิทยาลัยมาแลวไมนอยกวาหนึ่งป 
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  ขอ ๑๖  ใหหัวหนาสวนงานและคณะกรรมการประจําสวนงานนั้นรวมกันพิจารณา
คัดเลือกผูที่ไดรับการเสนอชื่อใหเหลือไมเกินสามคนตามหลักเกณฑการสรรหาและน้ําหนักของ
หลักเกณฑการสรรหาที่คณะกรรมการสรรหาประกาศกําหนด ทั้งนี้ โดยไมตองคํานึงถึงความถี่ใน
การเสนอชื่อ 
  ให หัวหน าส วนงานประกาศผลการคัด เลือกใหพนักงานมหาวิทยา ลัย 
ที่ปฏิบัติหนาที่ในสวนงานนั้นทราบ 
 
  ขอ ๑๗  ผูไดรับการคัดเลือกตองยินยอมใหเสนอชื่อของตนเขารับการสรรหา 
และตองย่ืนใบสมัครเขารับการสรรหาตามแบบพรอมเอกสารหลักฐานที่คณะกรรมการสรรหา
กําหนดตอหัวหนาสวนงานที่ตนไดรับการเสนอชื่อ และใหหัวหนาสวนงานนําสงคณะกรรมการสรร
หาภายในเวลาที่คณะกรรมการสรรหากําหนด 
  ในการสงใบสมัครเขารับการสรรหา ใหหัวหนาสวนงานเรียงรายชื่อผูไดรับการ
คัดเลือกตามลําดับตัวอักษร 
 
  ขอ ๑๘  เม่ือมีประกาศหลักเกณฑการสรรหาและน้ําหนักของหลักเกณฑการสรรหา
ตามขอ ๑๓ แลว ใหกรรมการสภามหาวิทยาลัยที่มิไดเปนกรรมการสรรหาที่ประสงคเสนอช่ือ       
ผูสมควรเขารับการสรรหาเปนอธิการบดีเสนอไดคนละหนึ่งช่ือ โดยใหผูไดรับการเสนอชื่อย่ืน        
ใบสมัครเขารับการสรรหาตามแบบพรอมเอกสารหลักฐานที่คณะกรรมการสรรหากําหนดตอ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยซึ่งเปนผู เสนอชื่อเพ่ือนําสงคณะกรรมการสรรหาภายในเวลาที่
คณะกรรมการสรรหาประกาศกําหนด 
 
  ขอ ๑๙  เม่ือครบกําหนดเวลาตามขอ ๑๓ ใหคณะกรรมการสรรหาพิจารณา
รายชื่อผูสมัครและผูไดรับการเสนอชื่อเขารับการสรรหาทั้งหมดตามหลักเกณฑการสรรหาและ
น้ําหนักของหลักเกณฑการสรรหาที่คณะกรรมการสรรหาประกาศกําหนดโดยเสนอชื่อผูสมควร
ไดรับแตงตั้งเปนอธิการบดีจํานวนไมเกินสามคนตอสภามหาวิทยาลัย 
  ในการเสนอชื่อผูสมควรไดรับแตงตั้งเปนอธิการบดี ใหคณะกรรมการสรรหาเรียง
รายชื่อผูไดรับการคัดเลือกตามลําดับตัวอักษรพรอมกับรายงานผลการสรรหา 
  เพ่ือประโยชนในการดําเนินการตามวรรคหนึ่ง คณะกรรมการสรรหาจะจัดให
ผูสมัครและผูไดรับการเสนอชื่อเขารับการสรรหาทั้งหมดแสดงวิสัยทัศนตอคณะกรรมการสรรหา
ดวยก็ได  
 
  ขอ ๒๐  ใหสภามหาวิทยาลัยประกาศรายชื่อผูซึ่งคณะกรรมการสรรหาเสนอวา
สมควรไดรับแตงตั้งเปนอธิการบดีใหพนักงานมหาวิทยาลัยทราบ และใหสภามหาวิทยาลัย
คัดเลือกผูสมควรไดรับแตงตั้งเปนอธิการบดีจากรายชื่อดังกลาวโดยวิธีลงคะแนนลับ 
  ผูสมควรไดรับแตงตั้งเปนอธิการบดีตองไดรับคะแนนสูงสูด 
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บทเฉพาะกาล 

   
 
 
  ขอ  ๒๑  ในระหวางท่ียังมีขาราชการตามมาตรา ๗๘ แหงพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. ๒๕๕๐ ใหถือวาขาราชการดังกลาวมีสิทธิเสนอชื่อผูสมควรเขารับการสรร
หาเปนอธิการบดีเสมือนเปนพนักงานมหาวิทยาลัย 
 
  ประกาศ ณ วนัที่   ๗     มกราคม    พ.ศ. ๒๕๕๒ 
 
 
 
     (ลงช่ือ)           มีชัย  ฤชุพันธุ 
                     (นายมีชัย   ฤชุพันธุ) 
                 นายกสภามหาวิทยาลัยบูรพา 
 
           สําเนาถูกตอง 

      
(นางธนวรรณ  ศักดากัมปนาท) 
   เจาหนาทีบ่ริหารงานทั่วไป 
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