
 

 

 

 

 

ขอบังคบัมหาวิทยาลัยขอนแกน 

วาดวย การสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลยัขอนแกน  

พ.ศ. ๒๕๖๔ 

------------------------------- 

โดยที่ เ ห็นสมควรปรับปรุ งข อบั งคับมหาวิทยาลั ยขอนแกน ว าด วย การสรรหาอธิการบดี

มหาวิทยาลยัขอนแกน พ.ศ. ๒๕๖๑ ใหมีความเหมาะสมย่ิงขึ้น 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒๓ (๒) และ (๑๕) มาตรา ๓๓ และ มาตรา ๓๖ แหงพระราชบัญญัติ

มหาวิทยาลัยขอนแกน พ.ศ. ๒๕๕๘ ประกอบกับมติการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแกน ครั้งที่ ๘/๒๕๖๔ เมื่อวันที่         

๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ สภามหาวิทยาลัยขอนแกน จึงออกขอบังคับไว ดังน้ี 

ขอ  ๑  ขอบังคับ น้ี เรียกวา“ขอบังคับมหาวิทยาลัยขอนแกน  วาดวย  การสรรหาอธิการบดี   

มหาวิทยาลัยขอนแกน พ.ศ. ๒๕๖๔” 

ขอ ๒  ใหใชขอบังคับน้ีนับต้ังแตวันถัดจากวันประกาศเปนตนไป 

ขอ ๓  ใหยกเลิกขอบังคับมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวยการสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแกน 

พ.ศ. ๒๕๖๑ 

          บรรดาขอบังคับ ระเบียบ ประกาศ คําสั่ง หรือขอกําหนดอ่ืนใดซึ่งกําหนดไวแลว ที่ขัดหรือแยงกับ

ขอบังคับน้ีใหใชขอบังคับน้ีแทน 

ขอ ๔  ในขอบังคับน้ี 

 “มหาวิทยาลัย”   หมายความวา   มหาวิทยาลัยขอนแกน 

 “สภามหาวิทยาลัย”   หมายความวา   สภามหาวิทยาลัยขอนแกน 

 “การสรรหา”  หมายความวา  การสรรหาอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแกน 

 “อธิการบดี”   หมายความวา   อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแกน 

“คณะกรรมการสรรหา” หมายความวา   คณะกรรมการสรรหาอธิการบดี 

มหาวิทยาลัยขอนแกน 

“ผูปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย” หมายความวา  พนักงาน หรือลูกจางของมหาวิทยาลัย รวมทั้ง 

ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ลูกจ างของสวนราชการ หรือพนักงานราชการ สั งกัด

มหาวิทยาลัยขอนแกน 
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ขอ ๕  กอนเริ่มกระบวนการสรรหา สภามหาวิทยาลัยอาจกําหนดนโยบาย แผน หรือเปาหมายในการ

พัฒนามหาวิทยาลัยเพ่ิมเติมจากที่ไดมีการกําหนดไว ตลอดจนอาจกําหนดคุณสมบัติและคุณลักษณะของ

อธิการบดีที่พึงประสงคเพ่ิมเติมจากที่กําหนดไวในขอ ๖ ก็ได 

ขอ ๖  ผูไดรับการสรรหาและดํารงตําแหนงอธิการบดีตองมีคุณสมบัติ และไมมีลักษณะตองหาม

ดังตอไปน้ี 

(ก)  คุณสมบัติ 

(๑)   มีคุณสมบัติตามมาตรา ๓๖ แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแกน พ.ศ. ๒๕๕๘ กรณีเปนผูมี

ประสบการณดานการบริหารอ่ืนตามมาตรา ๓๖ (๒) น้ัน ตองเปนประสบการณดานการบริหาร      

ในหนวยงาน หรือองคกร ที่มีความมั่นคง ภาครัฐ หรือเอกชน หรือรัฐวิสาหกิจ หรือองคกรระหวาง

ประเทศ 

(๒)   มีวิสัยทัศน และศักยภาพที่จะนําความเจริญ และช่ือเสียงมาสูมหาวิทยาลัย 

(๓)   มีประสบการณ และสัมฤทธ์ิผลในการบริหารมหาวิทยาลัย หรือองคกรอ่ืน ๆ ซึ่งเปนที่ยอมรับ 

(๔)   มบุีคลิกภาพ คุณธรรม และจริยธรรม อันเปนประโยชนตอการพัฒนา และการบริหารมหาวิทยาลัย 

(๕)   มีความสามารถที่จะปฏิบัติตามพันธกิจ และนโยบายที่สภามหาวิทยาลัยกําหนดใหบรรลุเปาหมายได 

(๖)   ไมอยูในระหวางถูกต้ังกรรมการสอบสวนการกระทําผดิวินัยอยางรายแรง และหรือไมเคยถูกลงโทษ    

    ทางวินัยอยางรายแรงนับถึงวันเสนอช่ือ 

  (ข)  ลกัษณะตองหาม 

(๑)  เปนผูดํารงตําแหนงทางการเมือง หรือเปนเจาหนาที่ หรือผูมีตําแหนงใด ๆ ในพรรคการเมือง

หรือกลุมการเมืองทองถิ่น  

(๒)   เปนผูมีสวนไดเสียไมวาทางตรง หรือทางออมในกิจการที่มีผลประโยชน หรือขัดแยงกับมหาวิทยาลัย  

(๓)  เปนบุคคลลมละลาย 

(๔)  เปนคนไรความสามารถ หรือคนเสมือนไรความสามารถ 

(๕)  ถูกจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก 

(๖)  เปนผูอยูในตําแหนงอธิการบดีวาระที่สองของการดํารงตําแหนงติดตอกันสองวาระ 

(๗)  ไดรับแตงต้ังใหเปนกรรมการในคณะกรรมการสรรหาอธิการบดี ยกเวนกรณีไดแจงความ

ประสงคเปนหนังสือเพ่ือลาออกจากตําแหนงกรรมการภายในเจ็ดวัน นับต้ังแตวันที่ได

รับทราบคําสั่งแตงต้ัง 

ขอ ๗  ใหสภามหาวิทยาลัยแตงต้ังคณะกรรมการสรรหา กอนที่อธิการบดีจะครบวาระการดํารงตําแหนง

เปนเวลาอยางนอยหน่ึงรอยแปดสิบวัน  

กรณีที่อธิการบดีพนจากตําแหนงดวยเหตุอ่ืนกอนครบวาระใหสภามหาวิทยาลัยแตงต้ังคณะกรรมการ

สรรหาภายในสามสิบวัน  
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ใหคณะกรรมการสรรหาดําเนินการสรรหาใหไดรายช่ือผูสมควรดํารงตําแหนงอธิการบดี และเสนอ       

ตอสภามหาวิทยาลัย ภายในหน่ึงรอยย่ีสิบวันนับจากวันที่มีคําสั่งแตงต้ัง 

ในกรณีที่ไมสามารถดําเนินการสรรหาใหแลวเสร็จภายในระยะเวลาที่กําหนด ใหคณะกรรมการสรรหา 

รายงานขอขัดของ และเหตุผลความจําเปนที่ทําใหไมสามารถดําเนินการไดตอสภามหาวิทยาลัย เพ่ือขออนุมัติ

ขยายเวลาการสรรหาออกไปไดอีกตามความจําเปน 

ขอ ๘  ใหสภามหาวิทยาลัยแตงต้ังคณะกรรมการสรรหา ประกอบดวย        

(๑)  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิคนหน่ึง เปนประธานกรรมกา 

(๒)  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ จํานวนสองคน เปนกรรมการ 

(๓)  กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผูแทนผูบริหาร จํานวนสองคน เปนกรรมการ 

(๔)  กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํา จํานวนสองคน  เปนกรรมการ  

(๕)  กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากพนักงานมหาวิทยาลัย ซึ่งมิใชคณาจารยประจํา จํานวนหน่ึงคน เปนกรรมการ 

(๖)  ผูทรงคณุวุฒ ิซึ่งมใิชกรรมการสภามหาวิทยาลัย หรือผูปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย หรือเคยปฏิบัติงานใน    

 มหาวิทยาลัย จํานวนสองคน เปนกรรมการ 

(๗)  ประธานสภาพนักงานมหาวิทยาลัย เปนกรรมการ 

(๘)  ประธานคณะกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย เปนกรรมการ 

(๙)  นายกสมาคมศิษยเกามหาวิทยาลัย เปนกรรมการ  

กรณีไมสามารถแตงต้ังกรรมการครบตามองคประกอบตามที่กําหนดขางตนได ใหสภามหาวิทยาลัย

พิจารณาแตงต้ังผูมีความเหมาะสมใหครบจํานวน โดยใหพิจารณาแตงต้ังจากกรรมการสภามหาวิทยาลัยกอน  

เปนลําดับแรก 

ใหคณะกรรมการสรรหาแตงต้ังกรรมการคนหน่ึงทําหนาที่เปนเลขานุการคณะกรรมการสรรหา และ    

ใหผู อํานวยการสํานักงานสภามหาวิทยาลัยเปนผูชวยเลขานุการคณะกรรมการสรรหา และอาจแตงต้ัง

ผูชวยเลขานุการเพ่ิมเติมไดตามความเหมาะสม 

ในกรณีที่ตําแหนงประธานกรรมการวางลง ใหคณะกรรมการสรรหาเลือกกรรมการตาม (๒) คนหน่ึง

ปฏิบัติหนาที่ประธานกรรมการและดําเนินการตอเน่ืองไป แลวจึงเสนอใหนายกสภามหาวิทยาลัยมีคําสั่งแตงต้ัง   

ผูน้ันเปนประธานกรรมการโดยใหมีผลต้ังแตวันที่ปฏิบัติหนาที่น้ัน และรายงานใหสภามหาวิทยาลัยทราบ 

 และกรณีมกีรรมการวางลงไมวาดวยเหตุใด ใหคณะกรรมการสรรหาประกอบดวยกรรมการเทาที่มีอยู 

ขอ ๙  คณะกรรมการสรรหามีหนาที่และอํานาจ ดังน้ี 

(๑) พิจารณาดําเนินการสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม และไมมีลักษณะตองหามของผูดํารงตําแหนง  

(๒) ใหมีอํานาจในการกําหนดแนวปฏิบัติหรือหลักเกณฑตลอดถึงการออกคําสั่งและหรือประกาศ         

ที่จําเปนในการสรรหาอธิการบดีตามความเหมาะสม 

(๓)  เสนอผลการสรรหาตอสภามหาวิทยาลัย 
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ใหคณะกรรมการสรรหา ดําเนินการโดยยึด นโยบาย แผน และเปาหมาย ในการพัฒนามหาวิทยาลัย    

ที่สภามหาวิทยาลัยไดกําหนดไว ตลอดจนคุณลักษณะของผูสมควรดํารงตําแหนงอธิการบดีที่เหมาะสม รวมทั้ง

ขอกําหนดเพ่ิมเติมของสภามหาวิทยาลัยตามขอ ๕ ประกอบการแสวงหาขอมูลอันเปนประโยชนเพ่ือใชในการ

พิจารณาเฟนหาช่ือผูสมควรดํารงตําแหนงอธิการบดี โดยใหคํานึงถึงความรู ความสามารถ ประสบการณ 

บุคลิกภาพ และคุณลักษณะอ่ืน ๆ อันจะเปนประโยชนตอการบริหารมหาวิทยาลัยเปนสําคัญ  

ขอ ๑๐  การประชุมของคณะกรรมการสรรหา ตองมีประธานและกรรมการเขาประชุมไมนอยกวา    

สองในสามของคณะกรรมการสรรหา จึงจะครบองคประชุม 

ขอ ๑๑  การไดรายช่ือผูเหมาะสมเปนอธิการบดี ใหคณะกรรมการสรรหาดําเนินการ โดยวิธีการเปด   

รับสมัครทั่วไปและวิธีการเสนอช่ือ 

ขอ ๑๒  วิธีการรับสมัคร ใหดําเนินการดวยการเปดรับสมัครทั่วไป โดยผูมีสิทธิสมัครจะเปนบุคคลทั่วไป

หรือเปนผูปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยก็ได 

ใหผูสมัครสงเอกสารการสมัครตามที่คณะกรรมการสรรหากําหนด 

ขอ ๑๓  วิธีการเสนอช่ือ ใหดําเนินการโดยคณะกรรมการสูงสุดตามกฎหมาย และหลักเกณฑที่เกี่ยวของ

ของหนวยงานที่มีสิทธิตอไปน้ี 

 (๑)  สวนงานตามมาตรา ๙ แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแกน พ.ศ. ๒๕๕๘    

(๒)  สภาพนักงานมหาวิทยาลัยขอนแกน 

(๓)  คณะกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัยขอนแกน 

(๔)  สมาคมศิษยเกามหาวิทยาลัยขอนแกน 

(๕)  องคการนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแกน 

ใหคณะกรรมการตามวรรคหน่ึง เสนอช่ือผูมีความเหมาะสมเปนอธิการบดี โดยพิจารณาจากความ

เหมาะสมสอดคลองกับคุณลักษณะอธิการบดีที่พึงประสงค พันธกิจ นโยบายและเปาหมาย ในการบริหารและ

พัฒนามหาวิทยาลัย ที่สภามหาวิทยาลัยวางไว เปนหลักเกณฑในการพิจารณา แลวเสนอช่ือพรอมประวัติ ผลงาน 

คุณลักษณะที่เหมาะสม ประสบการณ ความสามารถ รวมถึงศักยภาพ ที่จะสามารถปฏิบัติงานใหบรรลุเปาหมาย

ตามที่สภามหาวิทยาลัยมุงหวัง ประกอบความเห็นสนับสนุนในการเสนอช่ือ จํานวนไมเกินสามช่ือ เรียงตามลําดับ

พยัญชนะ ตามรูปแบบที่คณะกรรมการสรรหากําหนด ทั้งน้ีความถี่ของรายช่ือที่เกิดจากการเสนอน้ี จะไมถูก

นําไปใชเปนองคประกอบใดของการพิจารณาในกระบวนการสรรหาที่เหลือในขั้นตอนตอ ๆ ไป 

ในการดําเนินการตามวรรคสอง คณะกรรมการตามวรรคหน่ึงสามารถจัดใหมีสวนรวมจากบุคคลใน

สังกัดของหนวยงานดวยก็ได โดยการมีสวนรวมน้ันอาจเลือกใชวิธีการใดวิธีการหน่ึงหรือหลายวิธีการ ตามความ

เหมาะสม เชน การเปดรับฟงความเห็น การปรึกษาหารือ การเสนอช่ือ เปนตน ทั้งน้ีมิใหดําเนินการโดยวิธี

เลือกต้ังหรือหยั่งเสียง โดยการดําเนินการใหมีสวนรวมน้ันเพ่ือนําผลใชเปนขอมูลประกอบการพิจารณาเสนอช่ือ 
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ผูมีความเหมาะสมเปนอธิการบดี ตามหลักเกณฑที่กําหนดในวรรคหน่ึง กรณีดําเนินการดวยวิธีการที่มีผลลัพธ

เปนความถี่ของรายช่ือ จะตองไมใชความถี่น้ันเปนเกณฑพิจารณาตัดสิน 

ขอ ๑๔  การกลั่นกรองโดยคณะกรรมการสรรหา ใหดําเนินการดังตอไปน้ี  

(๑) ใหคณะกรรมการสรรหาตรวจสอบคุณสมบัติของผูสมัครและผูไดรับการเสนอช่ือ  

(๒) ใหคณะกรรมการสรรหาพิจารณากลั่นกรอง เพ่ือเฟนหารายช่ือผูสมควรดํารงตําแหนงอธิการบดี 

จากผูมีคุณสมบัติครบถวน ใหเหลือไมนอยกวาสามรายช่ือแตไมเกินหารายช่ือ  

(๓) กรณีมีรายช่ือผูมีคุณสมบัติครบถวน มีนอยกวาสามรายช่ือใหคณะกรรมการสรรหาพิจารณาตาม

ความเหมาะสม  

ขอ ๑๕  การคัดกรองโดยคณะกรรมการสรรหา ใหดําเนินการดังตอไปน้ี 

(๑) ใหคณะกรรมการสรรหาดําเนินการใหผูผานการกลั่นกรองตามขอ ๑๔ ยืนยันความประสงคใน   

การเขาสูกระบวนการสรรหาอธิการบดีในขั้นตอนตอไปโดยทําเปนลายลักษณอักษร กรณีผูมีสถานภาพเปน

ขาราชการ ตองมีหนังสือแสดงเจตจํานง หากไดรับการคัดเลือกจากสภามหาวิทยาลัยใหเปนผูสมควรดํารง

ตําแหนงอธิการบดีแลวแตกรณีดังน้ี  (ก) กรณีเปนผูปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย ตองแสดงเจตจํานงขอเปลี่ยน

สถานภาพเปนพนักงานมหาวิทยาลัย โดยใหมีผลต้ังแตวันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ แตงต้ังใหดํารงตําแหนง

อธิการบดี (ข) กรณีเปนขาราชการสวนราชการอ่ืนตองแสดงเจตจํานงตอผูบังคับบัญชา ขอลาออกจากราชการ  

ใหมีผลกอนวันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ แตงต้ังใหดํารงตําแหนงอธิการบดี 

(๒) คณะกรรมการสรรหาอาจใหผูผานการกลั่นกรองสงเอกสารเพ่ิมเติม รวมถึงการใหแสดงวิสัยทัศน 

แนวคิด และนโยบายการบริหารมหาวิทยาลัยตอคณะกรรมการสรรหา หรือวิธีการอ่ืนใดตามความเหมาะสม ก็ได 

(๓) ใหคณะกรรมการสรรหาพิจารณาคัดกรอง ใหไดช่ือผูสมควรดํารงตําแหนงอธิการบดีจํานวนไมเกิน  

สามรายช่ือเสนอตอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาคัดเลือกตอไป  

(๔) การเสนอตอสภามหาวิทยาลัยน้ัน ใหคณะกรรมการสรรหาสรุปรายงานสาระสําคัญของการ

ดําเนินการสรรหา และจัดทําบัญชีรายช่ือผูผานการคัดกรอง โดยเรียงตามลําดับตามอักษร พรอมทั้งประวัติและ

ขอมูลที่เกี่ยวของตามความเหมาะสม รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการสรรหา 

ขอ ๑๖  การคัดเลือกผูสมควรดํารงตําแหนงอธิการบดีโดยสภามหาวิทยาลัยน้ัน ใหผูผานการคัดกรอง

ตามขอ ๑๕ นําเสนอวิสัยทัศน นโยบาย และแผนงานการบริหารมหาวิทยาลัยตอสภามหาวิทยาลัย ตามที่       

สภามหาวิทยาลัยกําหนด 

การต้ังคําถามใด ๆ ในการคัดเลือกตามวรรคหน่ึงน้ัน ตองเสนอคําถามและไดรับอนุญาตใหถาม        

จากประธานในที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยกอน  

ขอ ๑๗  การลงมติคัดเลือก หลังจากการดําเนินการตามขอ ๑๖ แลวการลงมติคัดเลือกผูสมควรดํารง

ตําแหนงอธิการบดี ใหดําเนินการตามหลักเกณฑดังน้ี 

(๑)  การออกเสียงลงมติใหใชวิธีการออกเสียงแบบลับ 
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(๒)  ใหกรรมการสภามหาวิทยาลัยซึ่งไดรับแตงต้ังเปนกรรมการสรรหา สามารถออกเสียงลงมติได 

(๓)  การคิดสัดสวนของคะแนนใหคิดจากจํานวนกรรมการสภามหาวิทยาลัยทีเ่ขารวมการประชุมในครั้งน้ัน 

ขอ ๑๘  ผูที่จะไดรับคัดเลือกเปนผูสมควรดํารงตําแหนงอธิการบดี ตองไดรับคะแนนเสียงเกินก่ึงหน่ึง 

จากการออกเสียงลงมติรอบแรก 

ในกรณีที่ไมมีผูไดรับคะแนนเสียงเกินก่ึงหน่ึง ใหมีการออกเสียงลงมติรอบที่สอง ระหวางผูที่ไดคะแนน

สูงสุดสองลําดับแรก ผูที่ไดรับการคัดเลือกตองไดรับคะแนนเสียงสูงสุดและไมนอยกวาสองในหา ทั้งน้ีหากการ

ออกเสียงลงมติรอบที่สองน้ียังมีคะแนนเสียงเทากัน ใหประธานในที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยลงคะแนนเสียงเพ่ิม

อีกหน่ึงเสียงเปนเสียงช้ีขาด 

การนับลําดับตามวรรคสองใหพิจารณาดังน้ี ใหนับลําดับตามคะแนนเสียงสูงสุดเปนลําดับแรกและ

คะแนนเสียงที่ไดรับถัดมาเปนลําดับรองลดหลั่นกันไปตามลําดับ แตหากมีผูไดรับคะแนนเสียงเทากันใหถือเปน

ลําดับรวมเดียวกัน และใหลําดับถัดไปถูกยกเลิกโดยปริยาย ทั้งน้ี หากยังมีผูไดรับคะแนนเสียงรองลงมาใหถือวา   

ผูน้ันเปนผูไดรับคะแนนเสียงในลําดับถัดจากลําดับที่ถูกยกเลิกโดยปริยาย น้ัน 

ขอ ๑๙  เมื่อสภามหาวิทยาลัยมีมติเห็นชอบไดรายช่ือผูสมควรดํารงตําแหนงอธิการบดีแลว ใหมหาวิทยาลัย

เสนอเพ่ือทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ แตงต้ังใหดํารงตําแหนงอธิการบดี 

ขอ ๒๐  ใหนายกสภามหาวิทยาลัยเปนผูรักษาการตามขอบังคับน้ี และมีอํานาจออกประกาศหรือคําสั่ง

เพ่ือปฏิบัติใหเปนไปตามขอบังคับน้ี  

หากมีปญหาในการปฏิบัติหรือตองตีความตามขอบังคับน้ี ใหสภามหาวิทยาลัยเปนผูวินิจฉัยช้ีขาด      

คําวินิจฉัยของสภามหาวิทยาลัยถือเปนที่สุด 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๘  ธันวาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๔ 
 

 

 

 

 

(นายณรงคชัย  อัครเศรณี) 

นายกสภามหาวิทยาลัยขอนแกน 

 

 

หมายเหตุ  เหตุผลในการปรับปรุงขอบังคับมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวย การสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแกน 

พ.ศ. ๒๕๖๑ และประกาศใชขอบังคับฉบับน้ีแทน เพ่ือใหการดําเนินการสรรหาใหไดมาซึ่งผูสมควรเปนอธิการบดี 

ที่จะสามารถเปนผูนํามหาวิทยาลัยขอนแกนบรรลุเปาหมายซึ่งสภามหาวิทยาลัยวางไว อยางมีประสิทธิภาพ    

โดยการเพ่ิมโอกาสใหผูมีความรูความสามารถความเหมาะสม เขาสูกระบวนการสรรหาอยางกวางขวางมากขึ้น 

รวมทั้งมีการปรับปรุงเน้ือความและลําดับกระบวนการสําคัญในการดําเนินการใหมีความชัดเจนย่ิงขึ้นอีกดวย 
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