
เรื่องเสร็จท่ี ๑๐๙๗/๒๕๖๐ 
 

บันทึกคณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง 
เรื่อง การคัดค'านกรรมการในคณะกรรมการสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัย 
 เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

   
 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยได�มีหนังสือ ด�วนท่ีสุด ท่ี ศธ ๐๕๘๔/๕๐๓ 

ลงวันท่ี ๒๕ เมษายน ๒๕๖๐ ถึงสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ขอหารือป.ญหาเก่ียวกับ 
การร�องเรียนคณะกรรมการสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สรุปความได�ว�า 
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยหมดวาระการดํารงตําแหน�งในวันท่ี ๑๓ มีนาคม 
๒๕๖๐ สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยจึงได�แต�งต้ังคณะกรรมการสรรหาอธิการบดีข้ึน 
เพ่ือดําเนินการสรรหาบุคคลผู�มีคุณสมบัติตามมาตรา ๒๖ วรรคหนึ่ง แห�งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. ๒๕๔๘ ประกอบกับข�อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  
ว�าด�วยการสรรหาอธิการบดี พ.ศ. ๒๕๕๒ และหลักเกณฑ@และวิธีการท่ีคณะกรรมการสรรหาฯ กําหนด
แล�วให�สภามหาวิทยาลัยฯ พิจารณา และเม่ือเห็นชอบแล�ว สภามหาวิทยาลัยฯ จะได�เสนอรายชื่อ
บุคคลท่ีได�รับการสรรหาเพ่ือทรงพระกรุณาโปรดเกล�าฯ แต�งต้ังให�ดํารงตําแหน�งอธิการบดีต�อไป  

การสรรหาอธิการบดีในครั้งนี้มีผู�สมัครเข�ารับการสรรหา จํานวน ๖ คน ซ่ึงมีคุณสมบัติ
และไม�มีลักษณะต�องห�ามท้ัง ๖ คน แต�ปรากฏว�าก�อนถึงวันกําหนดนัดแสดงวิสัยทัศน@ตามท่ี
คณะกรรมการสรรหาฯ กําหนด ผู�สมัครจํานวน ๓ คน ได�แก� อาจารย@สุพร  ฤทธิภักดี ผู�ช�วยศาสตราจารย@
สุวิทย@  จิตรภักดี และผู�ช�วยศาสตราจารย@เรวัตร  เจยาคม ได�ยื่นหนังสือร�องเรียนต�อประธานกรรมการ
สรรหาฯ นายกสภามหาวิทยาลัยฯ จึงมีคําสั่งให�ชะลอการสรรหาอธิการบดีในครั้งนี้ไว�ก�อน เพ่ือหารือ
ประเด็นข�อร�องเรียนดังกล�าว 

การร�องเรียนของผู�สมัครท้ังสามคนอาจสรุปข�อเท็จจริงได�ดังนี้ 
๑. อาจารย@สุพร  ฤทธิภักดี ร�องเรียนว�า  
    (๑) ตนเปGนผู�ร�องเรียนต�อสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาคัดค�าน 

การเสนอรายชื่อกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู�ทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
ชุดเดิมเพ่ือทรงพระกรุณาโปรดเกล�าฯ แต�งต้ังให�ทําหน�าท่ีต�อไปอีกวาระหนึ่ง เนื่องจากกรรมการ 
สภามหาวิทยาลัยผู�ทรงคุณวุฒิชุดป.จจุบันได�หมดวาระลงแล�ว แต�ยังได�ปฏิบัติหน�าท่ีตามมาตรา ๑๖  
แห�งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลฯ ซ่ึงการปฏิบัติหน�าท่ีดังกล�าวได�ปล�อยปละ
ละเลย ขาดการเอาใจใส� ก�อให�เกิดความเสียหายแก�มหาวิทยาลัย สภามหาวิทยาลัยฯ จึงได�มีมติ 
ให�แต�งต้ังคณะกรรมการสอบสวนข�อเท็จจริงเรื่องนี้ โดยให�กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู�ทรงคุณวุฒิ
เปGนประธานกรรมการ และท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ ได�เสนอชื่อ นายสมัชชา  โพธิ์ถาวร กรรมการ
สภามหาวิทยาลัยผู�ทรงคุณวุฒิเปGนประธานกรรมการสอบสวนข�อเท็จจริง 

    (๒) ตนได�เคยร�องเรียนผู�ช�วยศาสตราจารย@ขวัญหทัย  ใจเปJKยม ผู�อํานวยการ
วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ กล�าวหาว�า ผู�ช�วยศาสตราจารย@ขวัญหทัย  ใจเปJKยม  
ได�อนุญาตให�บุคลากรของวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการนํารถยนต@ราชการไปใช�
ประโยชน@ส�วนตัว และกรณีปกปLดข�อมูลโครงการเยียวยานักศึกษาสาขาวิศวกรรมโยธา 



๒ 

อาจารย@สุพร  ฤทธิภักดี จึงได�คัดค�านประธานกรรมการสอบสวนข�อเท็จจริง  
และกรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ ท่ีมีมติให�แต�งต้ังคณะกรรมการสอบสวนข�อเท็จจริงในกรณีดังกล�าว 
รวมท้ังผู�ช�วยศาสตราจารย@ขวัญหทัย  ใจเปJKยม ในฐานะกรรมการสรรหาฯ ว�าเปGน “คู�กรณี” ต�องห�าม
ทําคําสั่งทางปกครองตามมาตรา ๑๓ แห�งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ 
จึงขอให�กรรมการสรรหาฯ ยุติการทําหน�าท่ี และคัดค�านการลงมติเลือกอธิการบดีซ่ึงกําหนดให�มีข้ึน 
ในวันท่ี ๒๔ กุมภาพันธ@ ๒๕๖๐ 

๒. ผู�ช�วยศาสตราจารย@สุวิทย@  จิตรภักดี ร�องเรียนว�า ตนเปGนผู�ร�องเรียนต�อสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาคัดค�านการเสนอรายชื่อกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู�ทรงคุณวุฒิของ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยชุดเดิมเพ่ือทรงพระกรุณาโปรดเกล�าฯ แต�งต้ังให�ทําหน�าท่ี
ต�อไปอีกวาระหนึ่ง เนื่องจากกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู�ทรงคุณวุฒิชุดป.จจุบันได�หมดวาระลงแล�ว 
แต�ยังได�ปฏิบัติหน�าท่ีตามมาตรา ๑๖ แห�งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลฯ  
ซ่ึงการปฏิบัติหน�าท่ีดังกล�าวได�ปล�อยปละละเลย ขาดการเอาใจใส� ก�อให�เกิดความเสียหายแก�
มหาวิทยาลัย สภามหาวิทยาลัยฯ จึงได�มีมติให�แต�งต้ังคณะกรรมการสอบสวนข�อเท็จจริงเรื่องนี้  
โดยให�กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู�ทรงคุณวุฒิเปGนประธานกรรมการ และท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ 
ได�เสนอชื่อ นายสมัชชา  โพธิ์ถาวร กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู�ทรงคุณวุฒิเปGนประธานกรรมการ
สอบสวนข�อเท็จจริง ผู�ช�วยศาสตราจารย@สุวิทย@  จิตรภักดี จึงได�คัดค�านประธานกรรมการสอบสวน
ข�อเท็จจริง และกรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ ท่ีมีมติให�แต�งต้ังคณะกรรมการสอบสวนข�อเท็จจริง 
ในกรณีดังกล�าวในฐานะกรรมการสรรหาฯ ว�าเปGน “คู�กรณี” ต�องห�ามทําคําสั่งทางปกครองตามมาตรา ๑๓ 
แห�งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองฯ จึงขอให�กรรมการสรรหาฯ ยุติการทําหน�าท่ี  
และคัดค�านการลงมติเลือกอธิการบดี ซ่ึงกําหนดให�มีข้ึนในวันท่ี ๒๔ กุมภาพันธ@ ๒๕๖๐  

๓. ผู�ช�วยศาสตราจารย@เรวัตร  เจยาคม ร�องเรียนว�า 
(๑) ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ ครั้งท่ี ๑๓๒-๘/๒๕๕๘ ศาสตราจารย@ 

เกียรติคุณเปJKยมศักด์ิ  เมนะเศวต เสนอให�มีการสอบสวนเพ่ิมเติมกรณีก�อการชุมนุมประท�วง  
ก�อความวุ�นวายในวิทยาลัยรัตภูมิ และละท้ิงหน�าท่ีโดยไม�มีเหตุอันสมควร ว�ามีข�าราชการคนอ่ืน 
ร�วมด�วยหรือไม� ซ่ึงผู�ช�วยศาสตราจารย@เรวัตร  เจยาคม กล�าวในคําร�องเรียนว�าตนเปGนคนหนึ่งท่ีร�วม
ประท�วง 

(๒) รองศาสตราจารย@พิน  นวลศรีทอง ได�เคยร�วมลงชื่อกับผู�บริหารและกรรมการ
สภามหาวิทยาลัยฯ ในขณะนั้นกล�าวหาผู�ช�วยศาสตราจารย@เรวัตร  เจยาคม สํารวจและทําแผนท่ี 
วิทยาเขตตรังผิดพลาด 

ผู�ช�วยศาสตราจารย@เรวัตร  เจยาคม จึงได�คัดค�านศาสตราจารย@เกียรติคุณ 
เปJKยมศักด์ิ  เมนะเศวต และกรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ ท่ีมีมติมอบให�มหาวิทยาลัยดําเนินการ
สอบสวนในกรณีนี้ใหม� รวมท้ังรองศาสตราจารย@พิน  นวลศรีทอง ในฐานะกรรมการสรรหาฯ ว�าเปGน 
“คู�กรณี” กับตนตามมาตรา ๑๓ แห�งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองฯ และขอให�
กรรมการสรรหาฯ ยุติการทําหน�าท่ี  

ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ เพ่ือพิจารณาเรื่องร�องเรียนของผู�สมัครท้ังสามคน  
ท่ีประชุมมีความเห็นเปGนสองฝSาย ดังนี้ 

ฝSายท่ีหนึ่ง เห็นว�า กรรมการสรรหาฯ เปGนคณะบุคคลท่ีมีอํานาจหน�าท่ีโดยได�รับ
มอบหมายจากสภามหาวิทยาลัยฯ ให�สรรหาบุคคลเสนอสภามหาวิทยาลัยฯ เห็นชอบเสนอชื่อบุคคล



๓ 

เพ่ือทรงพระกรุณาโปรดเกล�าฯ แต�งต้ังเปGนอธิการบดี เม่ือมีความสัมพันธ@กับผู�ร�องเรียนตามข�อเท็จจริง
ดังกล�าว จึงถือว�าเปGน “คู�กรณี” ต�องห�ามทําคําสั่งทางปกครอง หรืออาจเข�าข�ายมีสภาพร�ายแรงอันอาจ
ทําให�การพิจารณาทางปกครองไม�เปGนกลางตามมาตรา ๑๖ แห�งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการ 
ทางปกครองฯ 

ฝSายท่ีสอง เห็นว�า  
(๑) กรรมการสรรหาฯ มิใช�องค@คณะบุคคลท่ีมีอํานาจออกคําสั่งทางปกครอง 

ในการเสนอชื่อบุคคลเพ่ือทรงพระกรุณาโปรดเกล�าฯ แต�งต้ังอธิการบดี โดยอํานาจดังกล�าวนี้เปGนของ
สภามหาวิทยาลัยฯ กรรมการสรรหาฯ เปGนเพียงคณะเจ�าหน�าท่ีจัดเตรียมการและดําเนินการเพ่ือให�
สภามหาวิทยาลัยฯ ออกคําสั่งทางปกครอง คือ การเสนอชื่อบุคคลเพ่ือทรงพระกรุณาโปรดเกล�าฯ 
แต�งต้ังอธิการบดี และเม่ือปรากฏว�าไม�มีกรรมการสรรหาฯ หรือผู�ถูกร�องเรียนคนใดสมัครเข�ารับ 
การสรรหาเปGนอธิการบดี หรือยื่นคําคัดค�านการสมัครของผู�สมัครคนใดใน ๖ คน รวมท้ังไม�มีเหตุอ่ืนใด
ในมาตรา ๑๓ แห�งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองฯ กรณีจึงมิใช� “คู�กรณี” และ 
ไม�ต�องห�ามทําคําสั่งทางปกครอง ตรงข�ามมีกรรมการสรรหาฯ ซ่ึงเปGนกรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ  
คนหนึ่ง คือ ผู�ช�วยศาสตราจารย@สันติพงศ@  ต้ังธรรมกุล ได�ยื่นคําคัดค�านการสมัครของรองศาสตราจารย@
สุนีย@รัตน@  ศรีเปารยะ และรองศาสตราจารย@สุวัจน@  ธัญรส อ�างว�าเปGนผู�ขาดคุณสมบัติและประพฤติ
ทุจริต นายสมัชชา  โพธิ์ถาวร กรรมการสรรหาฯ ซ่ึงเปGนกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู�ทรงคุณวุฒิ จึงได�
แสดงความคิดเห็นในท่ีประชุมกรรมการสรรหาฯ ว�า ผู�ช�วยศาสตราจารย@สันติพงศ@  ต้ังธรรมกุล  
เปGน “คู�กรณี” ต�องห�ามในการออกคําสั่งทางปกครอง หรือพิจารณาเพ่ือออกคําสั่งทางปกครอง 
โดยการเสนอชื่อบุคคลเพ่ือทรงพระกรุณาโปรดเกล�าฯ แต�งต้ังอธิการบดี 

(๒) ข�อเท็จจริงแสดงความสัมพันธ@ระหว�างผู�ร�องเรียนกับกรรมการสรรหาฯ และผู�ถูก
ร�องเรียน ไม�พอท่ีรับฟ.งว�าเปGนเหตุร�ายแรงอันอาจทําให�การลงมติในกระบวนการพิจารณาทางปกครอง
ในการเสนอชื่อบุคคลเพ่ือทรงพระกรุณาโปรดเกล�าฯ แต�งต้ังอธิการบดีไม�เปGนกลาง นอกจากนั้น  
การเตรียมการและการดําเนินการสรรหาเปGนไปตามกฎระเบียบท่ีวางไว� มิใช�บังคับเฉพาะบุคคล 
หรือเฉพาะกลุ�ม  

นอกจากนี้ คณะกรรมการสอบสวนข�อเท็จจริงไม�เคยสอบสวนอาจารย@สุพร  ฤทธิภักดี 
และผู�ช�วยศาสตราจารย@สุวิทย@  จิตรภักดี เพราะเอกสารร�องเรียนท่ีกรรมการสอบสวนได�รับมา 
เพ่ือดําเนินการสอบสวนได�ปกปLดชื่อผู�ร�องเรียน ผู�ร�องเรียนเพ่ิงมาเปLดเผยตัวตนในคําร�องเรียนท่ียื่นต�อ
ประธานกรรมการสรรหาฯ ส�วนผู�ช�วยศาสตราจารย@ขวัญหทัย  ใจเปJKยม ไม�ได�ถูกต้ังกรรมการสอบสวน
ตามท่ีอาจารย@สุพร  ฤทธิภักดี ร�องเรียน อีกท้ังผู�ช�วยศาสตราจารย@เรวัตร  เจยาคม ยังไม�ได� 
ถูกต้ังกรรมการสอบสวนข�อเท็จจริงกรณีร�วมประท�วงท่ีวิทยาลัยรัตภูมิ 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยจึงขอหารือว�า 
๑ .  คณะกรรมการสรรหาฯ หรือสภามหาวิทยาลัยฯ ใครเปGนผู� มี อํานาจ 

ออกคําสั่งทางปกครองกรณีการเสนอชื่อบุคคลเพ่ือทรงพระกรุณาโปรดเกล�าฯ แต�งต้ังอธิการบดี 
การตรวจสอบคุณสมบัติของผู�สมัคร การจัดให�ผู�สมัครแสดงวิสัยทัศน@ และ 

การกลั่นกรองผู�สมัครจากหกคน ให�เหลือไม�น�อยกว�าสองคนแต�ไม�เกินสามคน ตามข�อบังคับมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ว�าด�วยการสรรหาอธิการบดีฯ แล�วเสนอต�อสภามหาวิทยาลัยฯ การใด 
ท่ีกล�าวมานี้เปGนการทําคําสั่งทางปกครอง  



๔ 

๒. ผู�สมัครเข�ารับการสรรหาเปGนอธิการบดีและกรรมการสรรหาฯ ผู�ซ่ึงร�องคัดค�าน
ผู�สมัครเข�ารับการสรรหาเปGนอธิการบดีว�าเปGนผู�ขาดคุณสมบัติ ถือว�าเปGนคู�กรณีตามมาตรา ๑๓ (๑) 
แห�งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองฯ หรือไม� 

๓. กรรมการสรรหาฯ ท่ีถูกคัดค�านการทําหน�าท่ีและถูกคัดค�านการออกเสียง 
ลงมติในฐานะกรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ ท่ีผู�ร�องเรียนอ�างว�าเปGนคู�กรณีกับตน ถือเปGนคู�กรณี 
ตามมาตรา ๑๓ (๑) แห�งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองฯ หรือไม� เพราะเหตุใด 

๔. ข�อเท็จจริงท่ีผู�ร�องเรียนยกข้ึนอ�างสนับสนุนคําคัดค�านการทําหน�าท่ีของกรรมการ
สรรหาฯ และออกเสียงลงมติในฐานะกรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ ถือว�ามีสภาพร�ายแรง 
อันอาจทําให�การพิจารณาทางปกครองไม�เปGนกลางตามมาตรา ๑๖ แห�งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติ
ราชการทางปกครองฯ หรือไม� เพราะเหตุใด และกรณีประธานกรรมการสรรหาฯ ซ่ึงเปGนกรรมการ
สภามหาวิทยาลัยผู�ทรงคุณวุฒิได�ถูกผู�สมัครอธิการบดีคัดค�านการปฏิบัติหน�าท่ี ประธานกรรมการ 
สรรหาฯ จะสามารถดําเนินการตามมาตรา ๑๖ (๒) แห�งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองฯ 
ได�หรือไม� และเม่ือประธานกรรมการสรรหาฯ ได�แจ�งให�นายกสภามหาวิทยาลัยฯ เพ่ือพิจารณาว�าตนมี
อํานาจในการดําเนินการสรรหาอธิการบดีต�อไปได�หรือไม�นั้น นายกสภามหาวิทยาลัยฯ ถือว�าเปGน
ผู�บังคับบัญชาตามมาตรา ๑๖ (๓) แห�งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองฯ หรือไม� 

๕. สภามหาวิทยาลัยฯ สามารถใช�อํานาจหน�าท่ีตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการ
ทางปกครองฯ มาตราใด หรือกฎหมายใด เพ่ือให�คณะกรรมการสรรหาฯ ปฏิบัติหน�าท่ีต�อไป 

 
คณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองได�พิจารณาข�อหารือของมหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย โดยมีผู�แทนกระทรวงศึกษาธิการ (สํานักงานคณะกรรมการ 
การอุดมศึกษา) และผู�แทนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เปGนผู�ชี้แจงรายละเอียด 
ข�อเท็จจริงแล�ว เห็นว�า มาตรา ๒๕ วรรคหนึ่ง๑ แห�งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 
พ.ศ. ๒๕๔๘ บัญญัติให�อธิการบดีนั้นจะทรงพระกรุณาโปรดเกล�าฯ แต�งต้ังโดยการสรรหาตามข�อบังคับ 
ของมหาวิทยาลัย ซ่ึงตามข�อ ๖๒ ข�อ ๗๓ ข�อ ๑๕๔ และข�อ ๒๐๕ แห�งข�อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

                                                 
๑มาตรา ๒๕  อธิการบดีน้ันจะทรงพระกรุณาโปรดเกล�าฯ แต�งตั้งโดยการสรรหาตามข�อบังคับ

ของมหาวิทยาลัยจากผู�มีคุณสมบัติตามมาตรา ๒๖ วรรคหน่ึง  ท้ังน้ี ให�คํานึงถึงการมีส�วนร�วมของบุคลากร 
ของมหาวิทยาลัย 

ฯลฯ   ฯลฯ 
๒ข�อ ๖  เมื่อไม�มีผู�ดํารงตําแหน�งอธิการบดี หรือตําแหน�งอธิการบดีว�างลงก�อนครบวาระ หรือวาระ

การดํารงตําแหน�งอธิการบดีเหลือเวลาไม�น�อยกว�าหน่ึงร�อยยี่สิบวัน ให�สภามหาวิทยาลัยแต�งตั้งคณะกรรมการสรรหา
ตามข�อบังคับน้ี 

๓ข�อ ๗  ให�คณะกรรมการสรรหามีหน�าท่ีดําเนินการสรรหาบุคคลผู�มีคุณสมบัติตามข�อ ๑๐ เสนอ
ต�อสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา โดยปฏิบัติตามหลักเกณฑ@และวิธีการสรรหาอธิการบดีท่ีกําหนดไว�ในข�อบังคับน้ี 

๔ข�อ ๑๕  ให�คณะกรรมการสรรหาดําเนินการสรรหาดังน้ี 
(๑) กําหนดวัน เวลา สถานท่ีรับสมัคร และการเสนอรายช่ือผู�สมควรดํารงตําแหน�งอธิการบดี 
(๒) กําหนดรูปแบบของใบสมัครและใบเสนอช่ือ โดยให�มีรายละเอียดครอบคลุมประวัติ ผลงาน 

นโยบาย และแผนพัฒนามหาวิทยาลัย ซ่ึงบ�งช้ีคุณลักษณะตามข�อ ๑๐ พร�อมหลักฐานประกอบการพิจารณา 
(๓) แจ�งกําหนดการตาม (๑) ให�ส�วนราชการเสนอรายช่ือ และดําเนินการประชาสัมพันธ@ 

ให�ผู�มีสิทธิเข�ารับการสรรหาทราบล�วงหน�าโดยวิธีการท่ีเหมาะสมเปGนเวลาไม�น�อยกว�าสิบห�าวัน 
(มีต�อหน�าถัดไป) 



๕ 

ราชมงคลศรีวิชัย ว�าด�วยการสรรหาอธิการบดี พ.ศ. ๒๕๕๒ ได�กําหนดหลักเกณฑ@และวิธีการสรรหา
อธิการบดีไว�ว�า ให�สภามหาวิทยาลัยฯ แต�งต้ังคณะกรรมการสรรหาฯ ข้ึนเพ่ือทําหน�าท่ีดําเนินการ 
สรรหาบุคคลผู�มีคุณสมบัติตามข�อ ๑๐ เสนอต�อสภามหาวิทยาลัยฯ เพ่ือพิจารณา โดยในการสรรหานั้น 
ให�คณะกรรมการสรรหาฯ ดําเนินการตรวจสอบประวัติ คุณสมบัติ และลักษณะต�องห�ามของผู�สมัคร
และผู�ได�รับการเสนอชื่อท้ังหมด และแจ�งรายชื่อผู�มีคุณสมบัติและไม�มีลักษณะต�องห�าม เพ่ือให�แถลง
นโยบายและแผนพัฒนามหาวิทยาลัยต�อคณะกรรมการสรรหาฯ ตลอดจนกําหนดหลักเกณฑ@ท่ีจะใช�ใน
การพิจารณากลั่นกรองผู�ท่ีสมควรดํารงตําแหน�งอธิการบดีให�ชัดเจน และพิจารณากลั่นกรองผู�ท่ีสมควร
ดํารงตําแหน�งอธิการบดีจํานวนอย�างน�อยสองชื่อแต�ไม�เกินสามชื่อเสนอต�อสภามหาวิทยาลัยฯ  
เพ่ือดําเนินการต�อไป ซ่ึงสภามหาวิทยาลัยฯ จะดําเนินการคัดเลือกผู�สมควรดํารงตําแหน�งอธิการบดี
จากบัญชีรายชื่อท่ีคณะกรรมการสรรหาฯ เสนอแล�วให�นายกสภามหาวิทยาลัยฯ ดําเนินการ 
เพ่ือทรงพระกรุณาโปรดเกล�าฯ แต�งต้ังให�ดํารงตําแหน�งอธิการบดีต�อไป จึงเห็นได�ว�า การทําหน�าท่ีของ
คณะกรรมการสรรหาฯ และสภามหาวิทยาลัยฯ ในการคัดเลือกผู�ดํารงตําแหน�งอธิการบดีมีลักษณะ
เปGนการแบ�งหน�าท่ีกันทํางานภายใต�กระบวนการพิจารณาทางปกครองเดียวกัน มติสภามหาวิทยาลัยฯ 
ท่ีคัดเลือกบุคคลให�ดํารงตําแหน�งอธิการบดีจึงเปGนการใช�อํานาจตามกฎหมายของเจ�าหน�าท่ี 
ท่ี มีผลกระทบต�อสถานภาพของสิทธิหรือหน� าท่ีของบุคคลและเปGน “คําสั่ งทางปกครอง”  
ส�วนการดําเนินการสรรหาของคณะกรรมการสรรหาฯ เปGนข้ันตอนการเตรียมการและการดําเนินการ 
ของเจ�าหน�าท่ี ท่ี มีผลโดยตรงต�อการออกคําสั่ งดังกล�าวจึงเปGน “การพิจารณาทางปกครอง”   
ท้ังนี้ ตามมาตรา ๕๖ แห�งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ กรรมการ 
                                                 
(ต�อจากเชิงอรรถท่ี ๔) 

(๔) ตรวจสอบประวัติ คุณสมบัติ และลักษณะต�องห�ามของผู�สมัครและผู�ได�รับการเสนอช่ือ
ท้ังหมด 

(๕) แจ�งรายช่ือผู�ท่ีผ�านการตรวจสอบตาม (๔) ให�แถลงนโยบายและแผนพัฒนามหาวิทยาลัย 
ต�อคณะกรรมการสรรหา โดยเปLดโอกาสให�ประชาคมในมหาวิทยาลัยเข�าฟ.งการแถลงด�วย 

(๖) กําหนดหลักเกณฑ@ท่ีจะใช�ในการพิจารณากลั่นกรองผู�ท่ีสมควรดํารงตําแหน�งอธิการบดี 
ให�ชัดเจน และพิจารณากลั่นกรองผู�ท่ีสมควรดํารงตําแหน�งอธิการบดี จํานวนอย�างน�อยสองช่ือแต�ไม�เกินสามช่ือ  
และจัดทําบัญชีรายช่ือเรียงลําดับตามตัวอักษรเสนอสภามหาวิทยาลัยพร�อมประวัติ ผลงาน นโยบายและแผนพัฒนา
มหาวิทยาลัย เพ่ือดําเนินการต�อไป 

(๗) รายงานผลการสรรหาพร�อมท้ังรายละเอียดข�อมูลต�าง ๆ ตลอดจนความคิดเห็นเก่ียวกับ 
ผู�สมควรดํารงตําแหน�งอธิการบดีท่ีผ�านการพิจารณากลั่นกรองต�อสภามหาวิทยาลัย 

๕ข�อ ๒๐  เมื่อสภามหาวิทยาลัยได�ดําเนินการเลือกผู�สมควรดํารงตําแหน�งอธิการบดีจากบัญชี
รายช่ือท่ีคณะกรรมการสรรหาเสนอแล�ว ให�นายกสภามหาวิทยาลัยดําเนินการเพ่ือทรงพระกรุณาโปรดเกล�าฯ แต�งตัง้
ให�ดํารงตําแหน�งอธิการบดีต�อไป 

๖มาตรา ๕  ในพระราชบัญญัติน้ี 
ฯลฯ   ฯลฯ 

 “การพิจารณาทางปกครอง” หมายความว�า การเตรียมการและการดําเนินการของเจ�าหน�าท่ี
เพ่ือจัดให�มีคําสั่งทางปกครอง 

 “คําสั่งทางปกครอง” หมายความว�า 
 (๑) การใช�อํานาจตามกฎหมายของเจ�าหน�าท่ีท่ีมีผลเปGนการสร�างนิติสัมพันธ@ข้ึนระหว�างบุคคล 

ในอันท่ีจะก�อ เปลี่ยนแปลง โอน สงวน ระงับ หรือมีผลกระทบต�อสถานภาพของสิทธิหรือหน�าท่ีของบุคคล ไม�ว�าจะเปGน
การถาวรหรือช่ัวคราว เช�น การสั่งการ การอนุญาต การอนุมัติ การวินิจฉัยอุทธรณ@ การรับรอง และการรับจดทะเบียน  
แต�ไม�หมายความรวมถึงการออกกฎ 

 (๒) การอ่ืนท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 
ฯลฯ   ฯลฯ 



๖ 

ในคณะกรรมการสรรหาฯ จึงเปGนกรรมการในคณะกรรมการท่ีมีอํานาจพิจารณาทางปกครองซ่ึงต�องมี
ความเปGนกลางในการพิจารณาและอยู�ภายใต�บังคับมาตรา ๑๓๗ และมาตรา ๑๖๘ แห�งพระราชบัญญัติ
วิธีปฏิบัติราชการทางปกครองฯ 

การท่ีจะพิจารณาว�ากรณีท่ีกรรมการสรรหาฯ ร�องคัดค�านผู�สมัครเข�ารับการสรรหา
เปGนอธิการบดีว�าเปGนผู�ขาดคุณสมบัติและประพฤติทุจริต และกรณีท่ีกรรมการสรรหาฯ ถูกผู�สมัคร 
เข�ารับการสรรหาเปGนอธิการบดีคัดค�านการทําหน�าท่ีและคัดค�านการออกเสียงลงมติ จะถือว�าเปGน
คู�กรณีตามมาตรา ๑๓ แห�งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองฯ หรือไม� นั้น เห็นว�า มาตรา ๕๙ 
แห�งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองฯ ได�นิยามคําว�า “คู�กรณี” หมายความว�า ผู�ยื่นคําขอ
หรือผู�คัดค�านคําขอ ผู�อยู�ในบังคับหรือจะอยู�ในบังคับของคําสั่งทางปกครอง และผู� ซ่ึงได�เข�ามา 
ในกระบวนการพิจารณาทางปกครองเนื่องจากสิทธิของผู�นั้นจะถูกกระทบกระเทือนจากผลของคําสั่ง
ทางปกครอง เม่ือข�อเท็จจริงไม�ปรากฏว�า กรรมการสรรหาฯ ซ่ึงอยู�ในฐานะเปGนเจ�าหน�าท่ีผู�มีอํานาจ
พิจารณาทางปกครองเปGนผู�สมัครเข�ารับการสรรหาเปGนอธิการบดี กรรมการสรรหาดังกล�าวจึงไม�ใช� 
“คู�กรณี” ตามมาตรา ๑๓ (๑) แห�งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองฯ แต�เปGนกรณีท่ีอาจ 
มีเหตุอ่ืนใดท่ีมีสภาพร�ายแรงอันจะทําให�การสรรหาอธิการบดีไม� เปGนกลางตามมาตรา ๑๖  
แห�งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองฯ 
                                                 

๗มาตรา ๑๓  เจ�าหน�าท่ีดังต�อไปน้ีจะทําการพิจารณาทางปกครองไม�ได� 
(๑) เปGนคู�กรณีเอง 
(๒) เปGนคู�หมั้นหรือคู�สมรสของคู�กรณี 
(๓) เปGนญาติของคู�กรณี คือ เปGนบุพการีหรือผู�สืบสันดานไม�ว�าช้ันใด ๆ หรือเปGนพ่ีน�อง 

หรือลูกพ่ีลูกน�องนับได�เพียงภายในสามช้ัน หรือเปGนญาติเก่ียวพันทางแต�งงานนับได�เพียงสองช้ัน 
(๔) เปGนหรือเคยเปGนผู�แทนโดยชอบธรรมหรือผู�พิทักษ@หรือผู�แทนหรือตัวแทนของคู�กรณี 
(๕) เปGนเจ�าหน้ีหรือลูกหน้ี หรือเปGนนายจ�างของคู�กรณี 
(๖) กรณีอ่ืนตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 

๘มาตรา ๑๖  ในกรณีมีเหตุอ่ืนใดนอกจากท่ีบัญญัติไว�ในมาตรา ๑๓ เก่ียวกับเจ�าหน�าท่ีหรือ
กรรมการในคณะกรรมการท่ีมีอํานาจพิจารณาทางปกครองซ่ึงมีสภาพร�ายแรงอันอาจทําให�การพิจารณาทางปกครอง
ไม�เปGนกลาง เจ�าหน�าท่ีหรือกรรมการผู�น้ันจะทําการพิจารณาทางปกครองในเรื่องน้ันไม�ได� 

ในกรณีตามวรรคหน่ึง ให�ดําเนินการ ดังน้ี 
(๑) ถ�าผู�น้ันเห็นเองว�าตนมีกรณีดังกล�าว ให�ผู�น้ันหยุดการพิจารณาเรื่องไว�ก�อนและแจ�งให�

ผู�บังคับบัญชาเหนือตนข้ึนไปช้ันหน่ึงหรือประธานกรรมการทราบ แล�วแต�กรณี 
(๒) ถ�ามีคู�กรณีคัดค�านว�าผู�น้ันมีเหตุดังกล�าว หากผู�น้ันเห็นว�าตนไม�มีเหตุตามท่ีคัดค�านน้ัน ผู�น้ัน

จะทําการพิจารณาเรื่องต�อไปก็ได�แต�ต�องแจ�งให�ผู�บังคับบัญชาเหนือตนข้ึนไปช้ันหน่ึงหรือประธานกรรมการทราบ 
แล�วแต�กรณี 

(๓) ให�ผู�บังคับบัญชาของผู�น้ันหรือคณะกรรมการท่ีมีอํานาจพิจารณาทางปกครองซ่ึงผู�น้ัน 
เปGนกรรมการอยู�มีคําสั่งหรือมีมติโดยไม�ชักช�า แล�วแต�กรณี ว�าผู�น้ันมีอํานาจในการพิจารณาทางปกครองในเรื่องน้ันหรือไม� 

ให�นําบทบัญญัติมาตรา ๑๔ วรรคสอง และมาตรา ๑๕ วรรคสอง วรรคสาม และวรรคสี่ 
มาใช�บังคับโดยอนุโลม 

๙มาตรา ๕  ในพระราชบัญญัติน้ี 
ฯลฯ   ฯลฯ 

“คู�กรณี” หมายความว�า ผู�ยื่นคําขอหรือผู�คัดค�านคําขอ ผู�อยู�ในบังคับหรือจะอยู�ในบังคับของ
คําสั่งทางปกครอง และผู�ซึ่งได�เข�ามาในกระบวนการพิจารณาทางปกครองเน่ืองจากสิทธิของผู�น้ันจะถูกกระทบกระเทือน
จากผลของคําสั่งทางปกครอง 



๗ 

สําหรับป.ญหาว�า กรณีท่ีผู�สมัครเข�ารับการสรรหาเปGนอธิการบดีได�ยื่นคําคัดค�าน 
การทําหน�าท่ีของกรรมการสรรหาฯ เหตุตามข�อเท็จจริงดังกล�าวจะถือเปGนเหตุซ่ึงมีสภาพร�ายแรง 
อันอาจทําให�การพิจารณาทางปกครองไม�เปGนกลางตามมาตรา ๑๖ แห�งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติ
ราชการทางปกครองฯ หรือไม� นั้น เห็นว�า เหตุซ่ึงมีสภาพร�ายแรงอันอาจทําให�การพิจารณาทางปกครอง 
ไม�เปGนกลางตามมาตรา ๑๖๑๐ วรรคหนึ่ง แห�งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองฯ จะต�อง
พิจารณาจากข�อเท็จจริงเปGนรายกรณีไปว�ามีแนวโน�มในการก�อให�เกิดอคติหรือความโกรธเคืองกัน 
อย�างรุนแรงจนอาจทําให�การใช�ดุลพินิจพิจารณาทางปกครองไม�เปGนกลางหรือเสียความเปGนธรรม 
ได�มากน�อยเพียงใด  ท้ังนี้ โดยเทียบเคียงความเห็นของคณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง
ในเรื่องเสร็จท่ี ๑๖๕/๒๕๔๗๑๑  ด�วยเหตุนี้ กรณีท่ีผู�สมัครเข�ารับการสรรหาเปGนอธิการบดีได�ยื่น 
คําคัดค�านการทําหน�าท่ีของกรรมการสรรหาฯ จึงเปGนเรื่องท่ีกรรมการสรรหาฯ ผู�ถูกคัดค�านนั้นจะต�อง
เปGนผู�พิจารณาด�วยตนเองว�าตนมีเหตุตามท่ีคัดค�านนั้นหรือไม� หากเห็นว�าตนมีเหตุตามท่ีคัดค�าน 
ก็ให�หยุดการพิจารณาและถอนตัวออกจากการเปGนกรรมการสรรหาฯ แต�หากเห็นว�าตนไม�มีเหตุตามท่ี
คัดค�านให�แจ�งให�ประธานกรรมการสรรหาฯ ทราบ เพ่ือให�ประธานกรรมการสรรหาฯ เรียกประชุม
คณะกรรมการสรรหาฯ เพ่ือพิจารณาเหตุคัดค�านและมีมติเก่ียวกับกรรมการสรรหาฯ ผู�ถูกคัดค�านนั้น 
โดยในการประชุมดังกล�าว กรรมการผู�ถูกคัดค�านต�องออกจากท่ีประชุม และให�ถือว�าคณะกรรมการ
สรรหาฯ คณะนั้นประกอบด�วยกรรมการสรรหาฯ ทุกคนท่ีไม�ถูกคัดค�าน  ท้ังนี้ ตามนัยมาตรา ๑๕๑๒ 
และมาตรา ๑๖ แห�งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองฯ 

อย�างไรก็ดี หากข�อเท็จจริงปรากฏว�าผู�สมัครเข�ารับการสรรหาเปGนอธิการบดี 
ได�ยื่นคําคัดค�านการทําหน�าท่ีของกรรมการสรรหาฯ จํานวนหลายคนโดยอาศัยเหตุเดียวกัน และมีผล
ทําให�คณะกรรมการสรรหาฯ ไม�อาจประชุมเพ่ือพิจารณาและมีมติเก่ียวกับกรรมการสรรหาฯ  
ผู�ถูกคัดค�านได� เนื่องจากกรรมการสรรหาฯ ท่ีไม�ถูกคัดค�านมีจํานวนเหลืออยู�ไม�เพียงพอท่ีจะเปGน 

                                                 
๑๐โปรดดูเชิงอรรถท่ี ๘, ข�างต�น 
๑๑บันทึกคณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง เรื่อง มหาวิทยาลัยเชียงใหม�ขอหารือเหตุซ่ึงมี

สภาพร�ายแรงอันอาจทําให�การพิจารณาทางปกครองไม�เปGนกลาง ส�งพร�อมหนังสือสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
ท่ี นร ๐๙๐๕/๑๗๕ ลงวันท่ี ๓ มีนาคม ๒๕๔๗ ถึงมหาวิทยาลัยเชียงใหม� 

๑๒มาตรา ๑๕  เมื่อมีกรณีตามมาตรา ๑๓ หรือคู�กรณีคัดค�านว�ากรรมการในคณะกรรมการ 
ท่ีมีอํานาจพิจารณาทางปกครองคณะใดมีลักษณะดังกล�าว ให�ประธานกรรมการเรียกประชุมคณะกรรมการ 
เพ่ือพิจารณาเหตุคัดค�านน้ัน ในการประชุมดังกล�าวกรรมการผู�ถูกคัดค�านเมื่อได�ช้ีแจงข�อเท็จจริงและตอบข�อซักถาม
แล�วต�องออกจากท่ีประชุม 

ถ�าคณะกรรมการท่ีมีอํานาจพิจารณาทางปกครองคณะใดมีผู�ถูกคัดค�านในระหว�างท่ีกรรมการ
ผู�ถูกคัดค�านต�องออกจากท่ีประชุม ให�ถือว�าคณะกรรมการคณะน้ันประกอบด�วยกรรมการทุกคนท่ีไม�ถูกคัดค�าน 

ถ�าท่ีประชุมมีมติให�กรรมการผู�ถูกคัดค�านปฏิบัติหน�าท่ีต�อไปด�วยคะแนนเสียงไม�น�อยกว�า 
สองในสามของกรรมการท่ีไม�ถูกคัดค�าน ก็ให�กรรมการผู� น้ันปฏิบัติหน�าท่ีต�อไปได� มติดังกล�าวให�กระทําโดย 
วิธีลงคะแนนลับและให�เปGนท่ีสุด 

การยื่นคําคัดค�านและการพิจารณาคําคัดค�านให�เปGนไปตามหลักเกณฑ@และวิธีการท่ีกําหนด 
ในกฎกระทรวง 



๘ 

องค@ประชุมตามท่ีกฎหมายกําหนด กรณีจึงต�องนําบทบัญญัติมาตรา ๑๔๑๓ แห�งพระราชบัญญัติ 
วิธีปฏิบัติราชการทางปกครองฯ ประกอบกับกฎกระทรวง ฉบับท่ี ๖ (พ.ศ. ๒๕๔๒) ออกตามความ 
ในพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองฯ มาปรับใช�โดยอนุโลม กล�าวคือ คณะกรรมการ 
สรรหาฯ ต�องแจ�งให�สภามหาวิทยาลัยฯ ซ่ึงเปGนผู�แต�งต้ังคณะกรรมการสรรหาฯ พิจารณาคําคัดค�าน
นั้นและมีคําสั่งต�อไป หากสภามหาวิทยาลัยฯ เห็นว�าคําคัดค�านมีเหตุผลเพียงพอก็ต�องดําเนินการ
แต�งต้ังคณะกรรมการสรรหาฯ ชุดใหม�เปGนผู�ทําหน�าท่ีแทนคณะกรรมการสรรหาฯ ชุดเดิมท่ีถูกคัดค�าน 
แต�หากเห็นว�าคําคัดค�านมีเหตุผลไม�เพียงพอก็สั่งยกคําคัดค�านนั้น  ท้ังนี้  ตามแนวความเห็น 
ของคณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองในเรื่องเสร็จท่ี ๗๒๗/๒๕๕๔๑๔ 
  
  
 (นายดิสทัต  โหตระกิตย@) 
 เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
สิงหาคม  ๒๕๖๐ 

                                                 
๑๓มาตรา ๑๔  เมื่อมีกรณีตามมาตรา ๑๓ หรือคู�กรณีคัดค�านว�าเจ�าหน�าท่ีผู�ใดเปGนบุคคล 

ตามมาตรา ๑๓ ให�เจ�าหน�าท่ีผู�น้ันหยุดการพิจารณาเรื่องไว�ก�อน และแจ�งให�ผู�บังคับบัญชาเหนือตนข้ึนไปช้ันหน่ึงทราบ 
เพ่ือท่ีผู�บังคับบัญชาดังกล�าวจะได�มีคําสั่งต�อไป 

การยื่นคําคัดค�าน การพิจารณาคําคัดค�าน และการสั่งให�เจ�าหน�าท่ีอ่ืนเข�าปฏิบัติหน�าท่ีแทน 
ผู�ท่ีถูกคัดค�านให�เปGนไปตามหลักเกณฑ@และวิธีการท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 

๑๔บันทึกคณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง เรื่อง การเปGนคู�กรณีและการคัดค�าน
คณะกรรมการประเมินผลงานท้ังคณะ ส�งพร�อมหนังสือสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ด�วนท่ีสุด ท่ี นร ๐๙๐๕/๑๒๗ 
ลงวันท่ี ๒๙ สิงหาคม ๒๕๕๔ ถึงสํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี 


