ข้อบังคับสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหาอธิการบดี
พ.ศ. ๒๕๕๐
……………………………………………
โดยที่เป็นการสมควรให้มีข้อบังคับว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาอธิการบดีสถาบัน
บัณฑิตพัฒนศิลป์ ฉะนัน้ อาศัยอ�ำนาจตามความในมาตรา ๑๗ (๒) มาตรา ๒๔ และมาตรา ๒๕ แห่งพระราชบัญญัติ
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ พ.ศ. ๒๕๕๐ สภาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ในการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๕๐ เมื่อวันที่
๒๙ ตุลาคม ๒๕๕๐ จึงมีมติให้ออกข้อบังคับไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ข้อบังคับนีเ้ รียกว่า “ข้อบังคับสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์วา่ ด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธกี าร
สรรหาอธิการบดี พ.ศ. ๒๕๕๐”
ข้อ ๒ ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป
ข้อ ๓ ในข้อบังคับนี้
“กรรมการสภาสถาบัน” หมายความว่า กรรมการสภาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
“คณะกรรมการสรรหา” หมายความว่า คณะกรรมการสรรหาอธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
“อธิการบดี” หมายความว่า อธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
“คณาจารย์ประจ�ำ ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา หมายความว่า คณาจารย์ประจ�ำ ข้าราชการ
ครู และบุคลากรทางการศึกษาของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
ข้อ ๔ ผู้ด�ำรงต�ำแหน่งอธิก ารบดีต ้ อ งมี คุณ สมบั ติต ามมาตรา ๒๕ แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติส ถาบั น
บัณฑิตพัฒนศิลป์ พ.ศ. ๒๕๕๐ และไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้
(๑) คุณสมบัติ
(ก) มีความรูค้ วามสามารถและประสบการณ์ดา้ นการบริหาร ด้านการศึกษา และด้านศิลปวัฒนธรรม
(ข) มีคุณธรรม จริยธรรม มีความเป็นผู้น�ำ และเป็นที่ยอมรับในสังคม
(ค) มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีวิสัยทัศน์ในการพัฒนาสถาบัน วิชาการและวิชาชีพ
(๒) ลักษณะต้องห้าม
(ก) สภาสถาบันให้ออกเพราะมีความประพฤติเสือ่ มเสียบกพร่องต่อหน้าทีห่ รือหย่อนความสามารถ
(ข) ถูกลงโทษทางวินัยอย่างร้ายแรงหรือถูกให้ออกจากราชการเพราะเหตุมีมลทินหรือมัวหมอง
ในกรณีถูกสอบสวนทางวินัยอย่างร้ายแรง
(ค) ได้รับโทษจ�ำคุกโดยค�ำพิพากษาถึงที่สุดให้จ�ำคุก
(ง) เป็นบุคคลล้มละลาย
(จ) เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ
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ข้อ ๕ ให้สภาสถาบันแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาอธิการบดี ประกอบด้วย
(๑) ประธานกรรมการซึ่งสภาสถาบันแต่งตั้งจากกรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ
(๒) กรรมการโดยต�ำแหน่ง ได้แก่ ประธานสภาคณาจารย์และบุคลากร
(๓) กรรมการซึง่ กรรมการสภาสถาบันตามมตรา ๑๕ (๓) แห่งพระราชบัญญัตสิ ถาบัณฑิตพัฒนศิลป์ พ.ศ.
๒๕๕๐ เลือกกันเองจ�ำนวนสองคน
(๔) กรรมการซึง่ กรรมการสภาสถาบันตามมาตรา ๑๕ (๔) แห่งพระราชบัญญัตสิ ถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
พ.ศ. ๒๕๕๐ เลือกกันเองจ�ำนวนหนึ่งคน
(๕) กรรมการซึ่งกรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิตามมาตรา ๑๕ (๕) แห่งพระราชบัญญัติสถาบัน
บัณฑิตพัฒนศิลป์ พ.ศ. ๒๕๕๐ เลือกกันเองจ�ำนวนสองคน
ให้อธิการบดีแต่งตั้งรองอธิการบดีคนหนึ่งเป็นเลขานุการ
ข้อ ๖ การได้มาซึ่งรายชื่อผู้ด�ำรงต�ำแหน่งอธิการบดี ให้ คณะ ส�ำนัก วิทยาลัย ศูนย์ และส่วนราชการ
ที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะเสนอชื่อผู้เหมาะสมที่จะด�ำรงต�ำแหน่งอธิการบดีต่อประธานกรรมการ
สรรหาส่วนราชการละไม่เกินหนึ่งชื่อ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการสรรหาก�ำหนด
ส�ำหรับส�ำนักงานอธิการบดีนั้น ให้คณาจารย์ประจ�ำ  ข้าราชการครูและบุคลากรในสังกัดส�ำนักงาน
อธิการบดีมีส่วนร่วมในการเสนอชื่อได้หนึ่งชื่อ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่คณะกรรมการสรรหาก�ำหนด
ข้อ ๗ ให้คณะกรรมการสรรหา มีอ�ำนาจหน้าที่ต่อไปนี้
(๑) ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อตามข้อ ๖ ให้เป็นไปตามมาตรา ๒๕ แห่งพระราช
บัญญัติสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ พ.ศ. ๒๕๕๐ และให้มีการทาบทามเป็นลายลักษณ์อักษรว่าได้รับการเสนอชื่อ
โดยความสมัครใจ ยอมรับ หรือปฏิเสธการเข้ารับการสรรหา
(๒) ด�ำเนินการพิจารณาและคัดเลือกให้ได้รายชือ่ ข้อมูล และรายละเอียดของผูไ้ ด้รบั การเสนอชือ่ จ�ำนวน
ไม่น้อยกว่าสามคน แต่ไม่เกินห้าคน
(๓) จัดล�ำดับรายชือ่ ตามตัวอักษรของผูท้ ไี่ ด้รบั การคัดเลือกตาม (๒) พร้อมประวัติ ข้อมูล และรายละเอียด
รวมทั้งเหตุผลสนับสนุนว่าเป็นผู้เหมาะสม เสนอต่อสภาสถาบัน
ให้คณะกรรมการสรรหาด�ำเนินการตาม (๑) (๒) และ (๓) ให้แล้วเสร็จภายในสี่สิบห้าวัน
ข้อ ๘ ให้สภาสถาบันพิจารณาเลือกบุคคลตามข้อ ๗ คนหนึ่งซึ่งจะด�ำรงต�ำแหน่งอธิการบดี และให้
สถาบันด�ำเนินการเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งต่อไป
ข้อ ๙ เพือ่ ประโยชน์ในการด�ำเนินการสรรหาผูด้ ำ� รงต�ำแหน่งอธิการบดีตามข้อบังคับ ให้คณะกรรมการ
สรรหาก�ำหนดหลักเกณฑ์และวิธกี ารเพิม่ เติมได้เท่าทีไ่ ม่ขดั หรือแย้งกับข้อบังคับนี้ และประกาศก่อนด�ำเนินการสรรหา
ไม่น้อยกว่าสิบห้าวัน
ข้อ ๑๐ การตีความตามข้อบังคับนีห้ รือการด�ำเนินการอืน่ ใดทีไ่ ม่มรี ะบุไว้ในข้อบังคับนี้ ให้คณะกรรมการ
สรรหาเป็นผู้วินิจฉัย และรายงานให้สภาสถาบันทราบ
ข้อ ๑๑ ในระยะเริม่ แรกทีใ่ ช้ขอ้ บังคับฉบับนี้ ให้คณะกรรมการสรรหา ประกอบด้วยกรรมการสภาสถาบัน
ตามมาตรา ๖๐ แห่งพระราชบัญญัตสิ ถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ พ.ศ. ๒๕๕๐ จ�ำนวนห้าคนทีส่ ภาสถาบันแต่งตัง้ ดังต่อไปนี้
(๑) กรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิจ�ำนวนสองคน
(๒) กรรมการสภาสถาบันโดยต�ำแหน่งจ�ำนวนสองคน
(๓) กรรมการสภาสถาบันจากผู้แทนคณาจารย์จ�ำนวนหนึ่งคน
ให้คณะกรรมการเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานกรรมการ
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ให้ส่วนราชการของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ซึ่งประกอบด้วยส�ำนักงานอธิการบดี คณะศิลป
นาฏดุริยางค์ คณะศิลปวิจิตร คณะศิลปศึกษา วิทยาลัยนาฏศิลป วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์ วิทยาลัยนาฏศิลป
จันทบุรี วิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่ วิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมา วิทยาลัยนาฏศิลปพัทลุง วิทยาลัยนาฏศิลป
ร้อยเอ็ด วิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี วิทยาลัยนาฏศิลป
อ่างทอง วิทยาลัยช่างศิลป วิทยาลัยช่างศิลปนครศรีธรรมราช วิทยาลัยช่างศิลปสุพรรณบุรี เป็นผู้เสนอชื่อผู้สมควร
ด�ำรงต�ำแหน่งอธิการบดีส่วนราชการละหนึ่งชื่อ
ข้อ ๑๒ ให้นายกสภาสถาบันรักษาการตามข้อบังคับนี้
ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๐
                                                                              (ศาสตราจารย์วิษณุ เครืองาม)
                                                                            นายกสภาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
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